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Prof. Adinoél Sebastião

Prof. Antonio Daud

Direito Administrativo

@professordaud t.me/professordaud
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1 única pessoa 
jurídica

Hierarquia / 
Subordinação

Dentro da Admin. 
Direta ou Indireta

2 ou + pessoas 
jurídicas

Ausência de 
hierarquia

Legal

negocial

Admin. 
Indireta
Conces. 
Permis.

Descentralização

por serviços

via Lei

Administração 
Indireta

titularidade + 
execução do serviço

por
colaboração

via Ato ou Contrato

a particulares

execução do serviço
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Entidades da Administração Indireta

Personalidade Atividades Criação / 
Extinção Pessoal Responsabilidad

e

Autarquias

Fundações 
Públicas

Empresas 
Públicas 

+ 
Soc. de 

Economia 
Mista

PODERES DA ADMNISTRAÇÃO 
PÚBLICA
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Poder vinculado nenhuma liberdade

Poder 
Discricionário algum grau de liberdade

Poder 
Hierárquico Ordenamento da administração pública 

Poder 
Disciplinar 

Apuração de infrações e aplicação de 
penalidades (disciplina interna)

Poder 
Regulamentar Decreto regulamentar Decreto autônomo

Poder de Polícia Imposição, a particulares, de condições e 
restrições para o exercício de direitos

Revisão
Direito Administrativo

Prof. Antonio Daud
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ATOS ADMINISTRATIVOS

Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud Jr
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Atos 
administrativos

Atributos

P
I
A
T

C
F
F
M
O

Elementos

Espécie de “Atos da Administração”

Normativos
• Decorrem do poder

normativo
• Ex: Regulamentos, instruções

normativas, resoluções

Ordinatórios
• Decorrem do poder

hierárquico (ef. internos)
• Ex: Ordem de serviço,

instruções, circulares

Negociais
• Consentimento da

Administração
• Ex: Licenças e autorizações

Enunciativos
• Enunciam uma situação ou

emitem juízo de valor
• Não contêm manifestação de

vontade da Administração
• Ex: Atestados, certidões, pareceres e

apostilas

Punitivos
• Aplicação de sanções a

servidores ou a particulares
• Ex: multa e outras sanções

administrativas
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Normativos Ordinatórios Negociais Enunciativos Punitivos
Decretos

Regulamentos
Resoluções
Regimentos
Deliberações 

Instruções 
Normativas

Instruções
Circulares
Ordens de 

Serviço
Portarias

Avisos
Despachos

Ofícios
Provimentos

Licenças
Autorizações

Permissões (de 
uso de bem 

público)
Admissões
Registros

Aprovações
Vistos

Homologações

Certidões
Atestados
Pareceres 
Apostilas 

Multas
Interdições

Destruição de 
coisas

Cassações 
Anulatórias

Extinção/manutenção 
dos atos administrativos

Anulação Ato ilegal

Revogação Ato legal, mas inconveniente ou 
inoportuno

Cassação Destinatário deixa de cumprir 
requisitos necessários

Caducidade Lei nova torna inadmissível ato 
praticado
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anulação revogação convalidação

Atos legais; inconven. 
ou inoportunos

Efeitos retroativos 
(ex tunc)

Efeitos não retroativos 
(ex nunc)

Judic. ou Admin.
Apenas 

Administração

Atos vinculados ou 
discricionários

Apenas Atos 
discricionários

Atos ilegais

Efeitos retroativos 
(ex tunc)

Atos vinculados ou 

discricionários

Atos com vício 
sanável

Apenas 
Administração

prazo de 5 anos 
(regra)

Ausência de lesão a 
3os e ao interesse 

público

dir. 
adquirido

meros atos

integram 
proced.

reaprec. 
autor. sup.

consumados irrevogáveis

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud Jr
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RESPONSABILIDADE CIVIL

Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud Jr
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LEI 9.784/1999

Critérios de atuação
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SERVIÇOS PÚBLICOS

Direito Administrativo
Prof. Antonio Daud Jr

Serviços 
públicos

titularidade Estado

execução
Estado

Particular Delegação

Concessão

Permissão

Autorização 
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usuários 
determinados ?

gerais

individuais

atividades privadas ou 
públicas ?

próprios (prestados direta 
ou indiretamente)

impróprios

objeto?

administrativos

econômicos

sociais

são delegáveis?

delegáveis

indelegáveis
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OBRIGADO

Prof.: Antonio Daud

Profª. Adriana Figueiredo

Revisão de Véspera 
ICMBio
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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.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Profª. Adriana Figueiredo

REVISÃO EM 25 QUESTÕES 
E 7 DICAS

Profª. Adriana Figueiredo

Reconhecimento de tipos e 
gêneros textuais
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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.

01. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de
Bombeiros

Assim como todas as florestas, os trechos arborizados do Ártico às vezes se incendeiam. Mas, ao contrário de
muitas florestas localizadas em latitudes médias, que prosperam ou até mesmo necessitam de fogo para
preservar sua saúde, as florestas árticas evoluíram para que queimassem apenas esporadicamente.

As mudanças climáticas, contudo, estão remodelando essa frequência. Na primeira década do novo milênio, os
incêndios queimaram, em média, 50% mais área plantada no Ártico por ano do que em qualquer outra década
do século XX. Entre 2010 e 2020, a área queimada continuou a aumentar, principalmente no Alasca, tendo 2019
sido um ano ruim em relação aos incêndios na região; além disso, o ano de 2015 foi o segundo pior ano da
história do local. Os cientistas descobriram que a frequência de incêndios atual é mais alta do que em qualquer
outro momento desde a formação das florestas boreais, há cerca de três mil anos, e possivelmente seja a maior
nos últimos 10 mil anos.

Os incêndios nas florestas boreais podem liberar ainda mais carbono do que incêndios semelhantes em locais
como Califórnia ou Europa, porque os solos sob as florestas em latitude elevada costumam ser compostos por
turfa antiga, que possui carbono em abundância. Em 2020, os incêndios no Ártico liberaram quase 250
megatoneladas de dióxido de carbono, cerca da metade emitida pela Austrália em um ano em decorrência das
atividades humanas e cerca de 2,5 vezes mais do que a histórica temporada recordista de incêndios florestais de
2020 na Califórnia.

Internet:<www.nationalgeographicbrasil.com>(com adaptações). 
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Quanto à tipologia textual, predomina no texto o tipo dissertativo-expositivo.

Certo
Errado

01. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de
Bombeiros

Quanto à tipologia textual, predomina no texto o tipo dissertativo-expositivo.

Certo
Errado

01. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de
Bombeiros
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#ANOTAAÍ

02. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE
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Acerca dos tipos textuais, é correto afirmar que, no texto CG3A1-I, predomina a
argumentação.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

02. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE

Acerca dos tipos textuais, é correto afirmar que, no texto CG3A1-I, predomina a
argumentação.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

02. CESPE / CEBRASPE - 2020 - Prefeitura de Barra dos Coqueiros - SE
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#ANOTAAÍ

03. CESPE - 2021 - SERPRO - Analista - Ciência de Dados
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Quanto à tipologia, o texto é predominantemente expositivo.

Certo
Errado

03. CESPE - 2021 - SERPRO - Analista - Ciência de Dados

Quanto à tipologia, o texto é predominantemente expositivo.

Certo
Errado

03. CESPE - 2021 - SERPRO - Analista - Ciência de Dados
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#ANOTAAÍ

04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-TO - Cadete do Corpo de Bombeiros
Texto 1A1-I

A manhã era fresca na palhoça da velha dona Ana no Alto Rio Negro, um lugar onde a história é viva e a gente é parte dessa
continuidade. Dona Ana explicava que “antes tinha o povo Cuchi, depois teve Baré escravizado vindo de Manaus pra cá na
época do cumaru, da batala, do pau-rosa. Muitos se esconderam no rio Xié. Agora somos nós”. Terra de gente poliglota, de
encontros e desencontros estrangeiros.

No início desse mundo, havia dois tipos de cuia: a cuia de tapioca e a cuia de ipadu. Embora possam ser classificadas como
pertencentes à mesma espécie botânica (Crescentia cujete), a primeira era ligada ao uso diário, ao passo que a outra era
usada como veículo de acesso ao mundo espiritual em decorrência do consumo de ipadu e gaapi (cipó Banisteriopsis caapi).
Os pesquisadores indígenas atuais da região também destacam essa especificidade funcional. Assim, distinguem-se até hoje
dois tipos de árvore no Alto Rio Negro: as árvores de cuiupis e as de cuias, que recebem nomes diferentes pelos falantes da
língua tukano.

Dona Ana me explica que os cuiupis no Alto Rio Negro são plantios muito antigos dos Cuchi, e os galhos foram trazidos da
beira do rio Cassiquiari (afluente do rio Orinoco, na fronteira entre Colômbia e Venezuela), onde o cuiupi “tem na natureza”,
pois cresce sozinho e em abundância. Já a cuia redonda, diz-se que veio de Santarém ou de Manaus, com o povo Baré nas
migrações forçadas que marcaram a colonização do Rio Negro. Os homens mais velhos atestam que em Manaus só tinha
cuia. De lá, uma família chamada Coimbra chegou trazendo gado e enriqueceu vendendo cuias redondas no Alto Rio Negro.

Cuiupis e cuias diferem na origem e também nos ritmos de vida. As árvores de cuiupi frutificam durante a estação chamada
kipu-wahro. Antes de produzirem frutos, perdem todas as folhas uma vez por ano. A árvore de cuia, diferentemente do
cuiupi, mantém as folhas e a produção de frutos durante todo o ano.

Priscila Ambrósio Moreira. Memórias sobre as cuias. O que contam os quintais e as florestas alagáveis na Amazônia brasileira? In: Joana Cabral de Oliveira et al. 
(Org.). Vozes Vegetais. São Paulo: Ubu Editora, p. 155-156 (com adaptações).
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Quanto à tipologia textual, o texto 1A1-I é predominantemente narrativo.

Certo
Errado

04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-TO - Cadete do Corpo de Bombeiros

QUESTÃO ADAPTADA

Quanto à tipologia textual, o texto 1A1-I é predominantemente narrativo.

Certo
Errado

04. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-TO - Cadete do Corpo de Bombeiros

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

Profª. Adriana Figueiredo

Colocação dos pronomes 
átonos
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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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05. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria
mantida caso, no trecho “Não me lembro de vozes”, o pronome “me” fosse
deslocado para logo após “lembro”: lembro-me.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria
mantida caso, no trecho “Não me lembro de vozes”, o pronome “me” fosse
deslocado para logo após “lembro”: lembro-me.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

05. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento
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#ANOTAAÍ

06. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de Bombeiros

A substituição da expressão “se referir” (primeiro período do primeiro parágrafo)
por referir-se prejudicaria a correção gramatical do período.

Certo
Errado
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A substituição da expressão “se referir” (primeiro período do primeiro parágrafo)
por referir-se prejudicaria a correção gramatical do período.

Certo
Errado

06. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de Bombeiros

#ANOTAAÍ
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07. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria
mantida caso, no trecho “a realidade me assustava”, o pronome “me” fosse
deslocado para logo após “assustava”: assustava-me.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

07. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação à colocação pronominal, a correção gramatical do texto 1A1-I seria
mantida caso, no trecho “a realidade me assustava”, o pronome “me” fosse
deslocado para logo após “assustava”: assustava-me.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

Profª. Adriana Figueiredo

Emprego de tempos e 
modos verbais
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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 
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08. CESPE / CEBRASPE - 2019 - TJ-AM - Analista Judiciário - Analista
de Sistemas

A substituição da forma verbal “estaria” (ℓ.4) por estava não modificaria os sentidos
originais do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

08. CESPE / CEBRASPE - 2019 - TJ-AM - Analista Judiciário - Analista
de Sistemas

A substituição da forma verbal “estaria” (ℓ.4) por estava não modificaria os sentidos
originais do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

09. CESPE - 2019 - PGE-PE - Analista Judiciário de Procuradoria

A coerência e a correção gramatical do texto seriam preservadas se a forma verbal
“mudaram” (l.2) fosse substituída por mudam.

Certo
Errado
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09. CESPE - 2019 - PGE-PE - Analista Judiciário de Procuradoria

A coerência e a correção gramatical do texto seriam preservadas se a forma verbal
“mudaram” (l.2) fosse substituída por mudam.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ
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10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE - Auditor
de Tributos Municipais - Geral

Os sentidos do texto CB1A1-II seriam mantidos caso, no trecho “De um dia para o
outro, parecia que a peste se tinha instalado confortavelmente no seu paroxismo”,
a locução “tinha instalado” fosse substituída por instalara.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

10. CESPE / CEBRASPE - 2021 - Prefeitura de Aracaju - SE - Auditor
de Tributos Municipais - Geral

Os sentidos do texto CB1A1-II seriam mantidos caso, no trecho “De um dia para o
outro, parecia que a peste se tinha instalado confortavelmente no seu paroxismo”,
a locução “tinha instalado” fosse substituída por instalara.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

81

82



#ANOTAAÍ

Profª. Adriana Figueiredo

Emprego de conectores
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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.
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DICA 4

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

No segundo parágrafo do texto 1A1-I, a expressão “ainda que” expressa uma
concessão.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

2º PARÁGRAFO
Eu, que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que, durante minha infância e juventude,
essa fosse a leitura preferida de todo mundo. De todo mundo da minha idade. E isso não
surpreende — éramos filhos da Vitória. Filhos dos vencedores.

11. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento
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11. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

No segundo parágrafo do texto 1A1-I, a expressão “ainda que” expressa uma
concessão.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

2º PARÁGRAFO
Eu, que nunca gostei de ler livros de guerra, ainda que, durante minha infância e juventude,
essa fosse a leitura preferida de todo mundo. De todo mundo da minha idade. E isso não
surpreende — éramos filhos da Vitória. Filhos dos vencedores.

#ANOTAAÍ
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12. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto CB1A1-II, o termo
“embora” (segundo período do primeiro parágrafo) poderia ser substituído por

A) ainda que.

B) apesar de.

QUESTÃO ADAPTADA

12. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido do texto CB1A1-II, o termo
“embora” (segundo período do primeiro parágrafo) poderia ser substituído por

A) ainda que.

B) apesar de.

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

13. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos

No segundo período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, a conjunção “Como”
introduz um segmento com sentido causal.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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13. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista - Processos Jurídicos

No segundo período do segundo parágrafo do texto CB1A1-I, a conjunção “Como”
introduz um segmento com sentido causal.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ
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14. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PM-TO - Quadro de Praças
Especialistas (QPE)

No trecho “Ou apenas os segurando como se fossem a mão de uma mãe”, do texto
1A1-I, a palavra “como” introduz uma oração com a noção de conformidade.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

14. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PM-TO - Quadro de Praças
Especialistas (QPE)

No trecho “Ou apenas os segurando como se fossem a mão de uma mãe”, do texto
1A1-I, a palavra “como” introduz uma oração com a noção de conformidade.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

Profª. Adriana Figueiredo

Emprego do sinal 
indicativo de crase
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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.

101

102



15. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de
Bombeiros

A supressão do sinal indicativo de crase empregado no trecho “opressão à família 
de Fabiano” (sétimo parágrafo) manteria a correção gramatical do texto, assim 
como seu sentido original.

Certo
Errado

A supressão do sinal indicativo de crase empregado no trecho “opressão à família 
de Fabiano” (sétimo parágrafo) manteria a correção gramatical do texto, assim 
como seu sentido original.

Certo
Errado

15. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de
Bombeiros
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#ANOTAAÍ

16. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

A retirada do acento indicativo de crase em “às vezes” (.19) não comprometeria a
correção gramatical do texto.

Certo
Errado
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A retirada do acento indicativo de crase em “às vezes” (.19) não comprometeria a 
correção gramatical do texto.

Certo
Errado

16. CESPE - 2019 - Prefeitura de São Cristóvão - SE - Professor

#ANOTAAÍ
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17. CESPE / CEBRASPE - 2021 - BANESE - Técnico Bancário I

Em “estão sujeitas a preocupações”, o emprego do sinal indicativo de crase no “a”
prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

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

Em “estão sujeitas a preocupações”, o emprego do sinal indicativo de crase no “a”
prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

Profª. Adriana Figueiredo

Emprego dos sinais de 
pontuação
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DICA 6

ATENÇÃO AOS 5 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.

DICA 6

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

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

5. INTERCALAÇÕES: vírgulas “casadas” → Foi, pela manhã, à praia.
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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.

Quando a covid-19 começou a se espalhar pelo Brasil em março de 2020 e exigiu a
adoção de medidas mais restritivas, especialistas em saúde mental passaram a usar
o termo “quarta onda” para se referir à avalanche de novos casos de depressão,
ansiedade e outros transtornos psiquiátricos que viriam pela frente.

QUESTÃO ADAPTADA

1º PARÁGRAFO

18. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento
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Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical e a
coerência do texto 1A2-II seriam mantidas caso, no primeiro parágrafo do texto,
fosse empregada uma vírgula após “saúde mental”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

18. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

18. CESPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e Mapeamento

Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical e a
coerência do texto 1A2-II seriam mantidas caso, no primeiro parágrafo do texto,
fosse empregada uma vírgula após “saúde mental”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

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

1º PARÁGRAFO: Quando a covid-19 começou a se espalhar pelo Brasil em março de
2020 e exigiu a adoção de medidas mais restritivas, especialistas em saúde mental
passaram a usar o termo “quarta onda” para se referir à avalanche de novos casos
de depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos que viriam pela frente.

Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical e a
coerência do texto 1A2-II seriam mantidas caso, no primeiro parágrafo do texto, a
expressão “em março de 2020” fosse isolada por vírgulas.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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19. CESPE / CEBRASPE - 2021 - IBGE - Agente de Pesquisas e
Mapeamento

1º PARÁGRAFO: Quando a covid-19 começou a se espalhar pelo Brasil em março de
2020 e exigiu a adoção de medidas mais restritivas, especialistas em saúde mental
passaram a usar o termo “quarta onda” para se referir à avalanche de novos casos
de depressão, ansiedade e outros transtornos psiquiátricos que viriam pela frente.

Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical e a
coerência do texto 1A2-II seriam mantidas caso, no primeiro parágrafo do texto, a
expressão “em março de 2020” fosse isolada por vírgulas.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ
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20. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PM-AL - Aspirante da Polícia Militar

A retirada das vírgulas que isolam o trecho “para se ter segurança pública” (último
parágrafo) prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado

20. CESPE / CEBRASPE - 2021 - PM-AL - Aspirante da Polícia Militar

A retirada das vírgulas que isolam o trecho “para se ter segurança pública” (último
parágrafo) prejudicaria a correção gramatical do texto.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

21. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

ÚLTIMO PARÁGRAFO: O domínio dos dados é fundamental para obter uma 
vantagem competitiva, e as organizações que não tomam medidas concretas para 
conseguir isso terão dificuldade em acompanhar o mercado.

Com relação à pontuação, o sentido original e a correção do último período do 
texto CB1A1-II seriam mantidos caso fossem inseridas uma vírgula logo após 
“organizações” e uma vírgula logo após “isso”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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21. CESPE / CEBRASPE - 2021 - APEX Brasil - Analista I

ÚLTIMO PARÁGRAFO: O domínio dos dados é fundamental para obter uma
vantagem competitiva, e as organizações que não tomam medidas concretas para
conseguir isso terão dificuldade em acompanhar o mercado.

Com relação à pontuação, o sentido original e a correção do último período do
texto CB1A1-II seriam mantidos caso fossem inseridas uma vírgula logo após
“organizações” e uma vírgula logo após “isso”.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

#ANOTAAÍ
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22. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de Bombeiros

A vírgula empregada logo após o vocábulo “noite”, no primeiro período do primeiro
parágrafo, poderia ser suprimida sem prejuízo da correção gramatical e dos
sentidos do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA

22. CESPE / CEBRASPE - 2021 - CBM-AL - Soldado do Corpo de Bombeiros

A vírgula empregada logo após o vocábulo “noite”, no primeiro período do primeiro
parágrafo, poderia ser suprimida sem prejuízo da correção gramatical e dos
sentidos do texto.

Certo
Errado

QUESTÃO ADAPTADA
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#ANOTAAÍ

Profª. Adriana Figueiredo

Reescrita de frases e 
parágrafos do texto
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DICA 7
NAS QUESTÕES DE REESCRITURA, ATENTE AO QUE SE PEDE NO ENUNCIADO. 

CORREÇÃO GRAMATICAL = RESPEITO À NORMA CULTA

SENTIDO = PRESERVAÇÃO DAS IDEIAS

COERÊNCIA = LÓGICA

23. CESPE / CEBRASPE - TCE-RO - Todos os Cargos
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23. CESPE / CEBRASPE - TCE-RO - Todos os Cargos

A coerência e a correção gramatical do texto seriam prejudicadas caso o trecho “De
forma semelhante (...) grandes empresas privadas" (l.13-14) fosse reescrito da
seguinte forma: De forma semelhante, as grandes empresas privadas desenvolvem
universidades corporativas.

Certo
Errado

A coerência e a correção gramatical do texto seriam prejudicadas caso o trecho “De 
forma semelhante (...) grandes empresas privadas" (l.13-14) fosse reescrito da 
seguinte forma: De forma semelhante, as grandes empresas privadas desenvolvem 
universidades corporativas.

Certo
Errado

23. CESPE / CEBRASPE - TCE-RO - Todos os Cargos
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#ANOTAAÍ

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

Sem prejuízo da correção gramatical do texto e de seus sentidos originais, o trecho
“as situações em que a mulher é perseguida por um ex-companheiro que não se
conforma com o término da relação” (segundo parágrafo) poderia ser reescrito da
seguinte forma: aqueles casos onde a mulher é perseguida por ex-companheiro que
não é conformado com o fim do relacionamento.

Certo
Errado

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

Sem prejuízo da correção gramatical do texto e de seus sentidos originais, o trecho 
“as situações em que a mulher é perseguida por um ex-companheiro que não se 
conforma com o término da relação” (segundo parágrafo) poderia ser reescrito da 
seguinte forma: aqueles casos onde a mulher é perseguida por ex-companheiro que 
não é conformado com o fim do relacionamento.

Certo
Errado
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#ANOTAAÍ

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

Caso o trecho “Ao mesmo tempo” (segundo período do terceiro parágrafo) fosse
deslocado para imediatamente após a forma verbal “possuem” e fosse isolado por
vírgulas, os sentidos originais do texto seriam prejudicados, embora sua correção
gramatical fosse mantida, feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas.

Certo
Errado
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25. CESPE / CEBRASPE - 2022 - DPE-RS - Defensor Público

Caso o trecho “Ao mesmo tempo” (segundo período do terceiro parágrafo) fosse 
deslocado para imediatamente após a forma verbal “possuem” e fosse isolado por 
vírgulas, os sentidos originais do texto seriam prejudicados, embora sua correção 
gramatical fosse mantida, feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas.

Certo
Errado

#ANOTAAÍ
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

LEGISLAÇÃO

Prof. André Rocha
@profandrerocha

LE I N º 11.516/07
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Introdução
 Características do ICMBio:

 autarquia federal;

 personalidade jurídica de direito público;

 autonomia administrativa e financeira;

 vinculada ao Ministério do Meio Ambiente;

 responsável pela gestão das unidades de conservação federais.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Finalidades do ICMBio
1) executar ações da política nacional de unidades de conservação da natureza,
referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão,
proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação instituídas pela
União;

2) executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e
ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de conservação de
uso sustentável instituídas pelaUnião;

3) fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação
da biodiversidade e de educação ambiental;
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Finalidades do ICMBio
4) exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação
instituídas pelaUnião; e

5) promover e executar, em articulação com os demais órgãos e entidades envolvidos,
programas recreacionais, de uso público e de ecoturismo nas unidades de
conservação, onde estas atividades sejam permitidas.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Estrutura do ICMBio
Art. 3º O Instituto Chico Mendes tem a seguinte estrutura organizacional:

I - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente: Gabinete;

II - órgãos seccionais:

a) Procuradoria Federal Especializada;

b) Auditoria Interna;

c) Corregedoria; e

d) Diretoria de Planejamento, Administração e Logística;

III - órgãos específicos singulares:

a) Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação;

b) Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação; e
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Estrutura do ICMBio
c) Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade;

IV - unidades descentralizadas:

a) Gerências Regionais:

1. Unidades de Conservação I;

2. Unidades de Conservação II; e

3. Unidade Especial Avançada;

b) Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação; e

c) Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade; e

V - órgão colegiado: Comitê Gestor.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Estrutura do ICMBio
Art. 4º O Instituto Chico Mendes é dirigido por 1 Presidente e 4 Diretores.

Art. 5º A nomeação do Procurador-Chefe será precedida de indicação do Advogado-Geral da
União (...)

Art. 6º A nomeação e a exoneração do Auditor-Chefe serão submetidas, pelo Presidente do
Instituto Chico Mendes, à aprovação do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União.

Art. 7º O Presidente do Instituto Chico Mendes indicará o Corregedor (...)

- O Corregedor exercerá mandato de 2 anos, admitida uma recondução (...)

Art. 8º Em suas ausências e impedimentos, o Presidente do Instituto Chico Mendes será
substituído pelo Diretor por ele designado, com anuência prévia do Ministro do MMA
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Estrutura do ICMBio
Da composição e do funcionamento do órgão colegiado

Art. 9º O Comitê Gestor será composto:

I - pelo Presidente do Instituto Chico Mendes, que o presidirá; e

II - pelos Diretores.

§ 1º A critério do Presidente do Comitê Gestor, poderão ser convidados a participar das suas
reuniões os titulares dos órgãos e os técnicos do Instituto Chico Mendes.

§ 2º Em suas ausências e impedimentos, o Presidente do Comitê Gestor será representado por seu
substituto legal (...)

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Estrutura do ICMBio
Art. 17. À Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Biodiversidade compete:

(...)

c) à autorização para o licenciamento ambiental de atividades de significativo
impacto ambiental que afetem unidades de conservação federais e suas zonas
de amortecimento e à definição da compensação por impactos causados a
cavidades naturais subterrâneas;

(...)
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 11.516/2007
Art. 13. A responsabilidade técnica, administrativa e judicial sobre o conteúdo
de parecer técnico conclusivo visando à emissão de licença ambiental prévia
por parte do Ibama será exclusiva de órgão colegiado do referido Instituto,
estabelecido em regulamento.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

“Novidades”
Art. 14-A. Fica o Instituto Chico Mendes autorizado a selecionar instituição

financeira oficial, dispensada a licitação, para criar e administrar fundo
privado a ser integralizado com recursos oriundos da compensação ambiental
de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, destinados às
unidades de conservação instituídas pela União.

Art. 14-B. Os valores devidos a título de compensação ambiental (...) serão
atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) a partir da data de fixação da compensação ambiental pelo órgão
licenciador.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

“Novidades”
Art. 14-C. Poderão ser concedidos serviços, áreas ou instalações de unidades

de conservação federais para a exploração de atividades de visitação voltadas
à educação ambiental, à preservação e conservação do meio ambiente, ao
turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a
natureza, precedidos ou não da execução de obras de infraestrutura, mediante
procedimento licitatório regido pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Caso o governo de um estado da Federação crie unidades de conservação,
caberá ao ICMBio exercer o poder de polícia ambiental nessas unidades.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Com relação à Lei n.º 11.516/2007, que criou o ICMBio, julgue o próximo item.

O exercício do poder de polícia ambiental para a proteção das UCs federal é de
competência do ICMBio, não excluída a ação supletiva do IBAMA

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Considere que determinada empresa tenha solicitado ao IBAMA a concessão
de licença ambiental para realização de certo empreendimento. Nessa
situação, em caso de problemas legais com a concessão, a responsabilidade
judicial sobre o conteúdo do parecer técnico conclusivo visando à emissão da
referida licença é do agente público que a concedeu.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Considere que a União tenha criado uma unidade de conservação de uso
sustentável em um estado da Federação e que outro estado tenha criado em
seu território o mesmo tipo de unidade. Nessa situação, caberá ao ICMBio
executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais em
ambas as áreas.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Depois da criação do ICMBio, com finalidade específica de exercer o poder de
polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas
pela União, retirou-se do IBAMA a prerrogativa de exercer esse poder.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Uma reserva de desenvolvimento sustentável federal na Amazônia Legal, de
expressiva diversidade biológica, é habitada por famílias de pequenos
produtores rurais, algumas em situação de extrema pobreza, e outras com
padrão financeiro mais elevado.

Tendo a situação acima como referência, julgue os itens que se seguem, com
base nas normas aplicáveis.

É competência do ICMBio a execução de políticas que coordenam a
preservação ambiental e os direitos das populações que habitam no local.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Uma reserva de desenvolvimento sustentável federal na Amazônia Legal, de
expressiva diversidade biológica, é habitada por famílias de pequenos
produtores rurais, algumas em situação de extrema pobreza, e outras com
padrão financeiro mais elevado.

Tendo a situação acima como referência, julgue os itens que se seguem, com
base nas normas aplicáveis.

O ICMBio tem competência para aplicar multas relacionadas a infrações
administrativas que ocorrerem na reserva de desenvolvimento sustentável e
para licenciar atividades efetivas ou potencialmente poluidoras que
pretendam ser desenvolvidas na área.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

LEI Nº 10.410/02

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Atribuições dos cargos
 Analista Ambiental:

 Planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução
das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União,
em especial as que se relacionem com as seguintes atividades:

I – regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental;

II – monitoramento ambiental;

III – gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Atribuições dos cargos
 Analista Ambiental:

 Planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução
das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União,
em especial as que se relacionem com as seguintes atividades:

IV – ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros;

V – conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo
seu manejo e proteção; e

VI – estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Atribuições dos cargos
 Técnico Ambiental:

 Prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos
Gestores e Analistas Ambientais;

 Execução de atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e
informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas; e

 Orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação,
pesquisa, proteção e defesa ambiental.

As atividades de fiscalização dos cargos de Técnico Ambiental devem ser
precedidas de ato de designação próprio da autoridade ambiental à qual
estejam vinculados, na forma de norma, pelo IBAMA ou pelo ICMBio.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Gratificação de Qualificação

• GQ Nível I: pós-graduação
• GQ Nível II: mestrado
• GQ Nível III: doutorado

GQ PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

• GQ Nível I: curso de capacitação de 180 horas
• GQ Nível II: curso de capacitação de 250 horas
• GQ Nível III: curso de 360 horas (Especialização)

GQ PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Progressões de carreira e promoções
 O desenvolvimento do servidor na Carreira de Especialista em Meio Ambiente

ocorre mediante progressão funcional e promoção.

 Requisitos da progressão funcional (art. 15, I):

a) cumprimento do interstício de 1 ano de efetivo exercício em cada padrão; e

b) resultado igual ou superior a 70% do limite máximo da pontuação nas avaliações de
desempenho individual, no interstício considerado para progressão.

 Requisitos da promoção (art. 15, II):

a) cumprimento do interstício de 1 ano de efetivo exercício no último padrão de cada classe;

b) resultado igual ou superior a 80% do limite máximo da pontuação nas avaliações de
desempenho individual, no interstício considerado para promoção; e

c) participação em eventos de capacitação com conteúdo e carga horária mínima definidos em
ato do poder executivo.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Resumindo...

• 1 ano de efetivo exercício em cada padrão
• ≥ 70% de pontuação nas avaliações de desempenho individual

REGRAS PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL

• 1 ano de efetivo exercício em cada padrão
• ≥ 80% de pontuação nas avaliações de desempenho individual
• Participação em eventos de capacitação

REGRAS PARA PROMOÇÃO

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Progressões de carreira e promoções
Art. 17-B. O exercício das atribuições típicas dos cargos que integram a Carreira de
Especialista em Meio Ambiente, de que trata esta Lei, em localidades situadas na
Amazônia Legal, assegurará aos seus titulares prioridade na realização do curso de
capacitação específico para fins de promoção e nos concursos de remoção.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

LEI Nº 6.938/1981

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 6.938/1981
- meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

- recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o
mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.

- degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

- 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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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 6.938/1981
Art. 9º-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por
instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante
do Sisnama, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou
recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental.

§ 2º A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente e à Reserva Legal
mínima exigida.

§ 3o A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no
mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal.

§ 5º Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve ser averbada na
matrícula de todos os imóveis envolvidos.

§ 6º É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da destinação da
área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de desmembramento ou de retificação
dos limites do imóvel.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Lei nº 6.938/1981
Art. 9º-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua.

§ 1º O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 anos.

§ 2º A servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários e de acesso aos
recursos de fundos públicos, à RPPN,

§ 3º O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou
parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro proprietário ou
de entidade pública ou privada que tenha a conservação ambiental como fim social.
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DECRETO Nº 6.514/2008

Prof. André Rocha
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Decreto nº 6.514/2008
Art. 93. As infrações previstas neste Decreto, exceto as dispostas nesta
Subseção, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou
sua zona de amortecimento, terão os valores de suas respectivas multas
aplicadas em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento
do valor da multa seja superior a este.
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Decreto nº 6.514/2008
Art. 84. Introduzir em unidade de conservação espécies alóctones:

Multa de R$ 2.000,00 a R$ 100.000,00.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais,
as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, bem como os animais e
plantas necessários à administração e às atividades das demais categorias de unidades de
conservação, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no plano de manejo da unidade.

§ 2º Nas áreas particulares localizadas em refúgios de vida silvestre, monumentos naturais e
reservas particulares do patrimônio natural podem ser criados animais domésticos e cultivadas
plantas considerados compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o
seu plano de manejo.

Prof. André Rocha
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Decreto nº 6.514/2008
Art. 85. Violar as limitações administrativas provisórias impostas às atividades efetiva ou
potencialmente causadoras de degradação ambiental nas áreas delimitadas para realização de
estudos com vistas à criação de unidade de conservação:

Multa de R$ 1.500,00 a R$ 1.000.000,00.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem explora a corte raso a floresta ou outras
formas de vegetação nativa nas áreas definidas no caput.

Art. 86. Realizar pesquisa científica, envolvendo ou não coleta de material biológico, em unidade
de conservação sem a devida autorização, quando esta for exigível:

Multa de R$ 500,00 a R$ 10.000,00.

§ 1º A multa será aplicada em dobro caso as atividades de pesquisa coloquem em risco
demográfico as espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.

§ 2º Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas particulares
do patrimônio natural, quando as atividades de pesquisa científica não envolverem a coleta de
material biológico.
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Decreto nº 6.514/2008
Art. 87. Explorar comercialmente produtos ou subprodutos não madeireiros, ou ainda serviços
obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais em unidade
de conservação sem autorização ou permissão do órgão gestor da unidade ou em desacordo com
a obtida, quando esta for exigível:

Multa de R$ 1.500,00 a R$ 100.000,00.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas
particulares do patrimônio natural.

Art. 88. Explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de conservação sem autorização
do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a recebida:

Multa de R$ 5.000,00 a R$ 2.000.000,00.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas
particulares do patrimônio natural.

Prof. André Rocha
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Decreto nº 6.514/2008
Art. 89. Realizar liberação planejada ou cultivo de organismos geneticamente modificados em
áreas de proteção ambiental, ou zonas de amortecimento das demais categorias de unidades de
conservação, em desacordo com o estabelecido em seus respectivos planos de manejo,
regulamentos ou recomendações da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio:

Multa de R$ 1.500,00 a R$ 1.000.000,00.

§ 1º A multa será aumentada ao triplo se o ato ocorrer no interior de unidade de conservação de
proteção integral.

§ 2º A multa será aumentado ao quádruplo se o organismo geneticamente modificado, liberado
ou cultivado irregularmente em unidade de conservação, possuir na área ancestral direto ou
parente silvestre ou se representar risco à biodiversidade.

§ 3º O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos geneticamente
modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação até que seja fixada sua zona de
amortecimento e aprovado o seu respectivo plano de manejo.
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Decreto nº 6.514/2008
Art. 90. Realizar quaisquer atividades ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da
unidade de conservação, o seu plano de manejo e regulamentos:

Multa de R$ 500,00 a R$ 10.000,00.

Art. 91. Causar dano à unidade de conservação:

Multa de R$ 200,00 a R$ 100.000,00.

Art. 92. Penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios
para caça, pesca ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais, sem
licença da autoridade competente, quando esta for exigível:

Multa de R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem penetrar em unidade de conservação cuja
visitação pública ou permanência sejam vedadas pelas normas aplicáveis ou ocorram em
desacordo com a licença da autoridade competente.

Prof. André Rocha
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LEI Nº 9.605/1998
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Lei nº 9.605/1998
Art. 8º As penas restritivas de direito são:

I - prestação de serviços à comunidade;

II - interdição temporária de direitos;

III - suspensão parcial ou total de atividades;

IV - prestação pecuniária;

V - recolhimento domiciliar.

Art. 9º A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas
gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da
coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível.

Prof. André Rocha
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Crimes contra a flora
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou
qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido a infração:

(...)

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

(...)

l) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
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Crimes contra a fauna
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;

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.

Prof. André Rocha
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Crimes contra a fauna
§ 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.

§ 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.
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Crimes contra a flora
Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um sexto a um terço se:

I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime
climático;

II - o crime é cometido:

a) no período de queda das sementes;

b) no período de formação de vegetações;

c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local
da infração;

d) em época de seca ou inundação;

e) durante a noite, em domingo ou feriado.

Prof. André Rocha
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Crimes contra a flora
Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente,
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de
proteção

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio
avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la
com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
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Crimes contra a flora
Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente,
sem permissão da autoridade competente:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação (...):

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Prof. André Rocha
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Crimes contra a flora
Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a
um ano, e multa.

Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar
incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou
qualquer tipo de assentamento humano:

Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
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Crimes contra a flora
Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação
permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de
minerais:

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

Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por
ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra
exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

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

Prof. André Rocha
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Crimes contra a flora
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira,
lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de
licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se
da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

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

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem
em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos
de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
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Crimes contra a flora
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais
formas de vegetação:

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

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio,
plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada
alheia:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.

Prof. André Rocha
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Crimes contra a flora
Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação
fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
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Crimes contra a flora
Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada
ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do
órgão competente:

Pena - reclusão de 2 a 4 anos e multa.

§ 1º Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência
imediata pessoal do agente ou de sua família.

§ 2º Se a área explorada for superior a 1.000 ha, a pena será aumentada de 1
ano por milhar de hectare.

Prof. André Rocha
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Crimes contra a flora
Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais
formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:

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

Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou
instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou
subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
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SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Apostas
Art. 12. O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares
ou de grande beleza cênica.

§ 1º O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local
pelos proprietários.

§ 2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo
aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da
unidade para a coexistência do Monumento Natural com o uso da propriedade, a área deve ser
desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da
unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e àquelas previstas
em regulamento.

Prof. André Rocha
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Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se
asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e
da fauna residente ou migratória.

§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local
pelos proprietários.

§ 2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo
aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da
unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser
desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da
unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas
em regulamento.

§ 4º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração
da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas
previstas em regulamento.Prof. André Rocha

@profandrerocha

Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente
nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa
científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.

§ 1º A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em
seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei.

§ 2º Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam
quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da
unidade.

§ 4º A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável
pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e àquelas previstas
em regulamento.

Prof. André Rocha
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Apostas
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Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na
criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a
cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.

§ 1º A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas
tradicionais (...), sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 7º A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em
situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista,
conforme o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

Prof. André Rocha
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Apostas

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações
tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais,
desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham
um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica.

§ 1º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao
mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos
modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem
como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente,
desenvolvido por estas populações.

§ 2º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com
o que dispõe a lei.

Prof. André Rocha
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Apostas
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§ 5º As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às
seguintes condições:

I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de
acordo com o disposto no Plano de Manejo da área;
(...)
III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a
conservação; e

IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo
sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao
zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área.

§ 6º O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção
integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será aprovado pelo
Conselho Deliberativo da unidade.

Prof. André Rocha
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Apostas

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto
ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em EIA/RIMA, o
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do
Grupo de Proteção Integral (...)

§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem
beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor,
podendo inclusive ser contemplada a criação de novas Ucs.

§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de
amortecimento, o licenciamento só poderá ser concedido mediante autorização do órgão
responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de
Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias (...).

§ 4º A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em virtude do interesse público, ser
cumprida em unidades de conservação de posse e domínio públicos do grupo de Uso Sustentável,
especialmente as localizadas na Amazônia Legal.Prof. André Rocha
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Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto
ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em EIA/RIMA, o
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do
Grupo de Proteção Integral (...)

§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem
beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor,
podendo inclusive ser contemplada a criação de novas Ucs.

§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de
amortecimento, o licenciamento só poderá ser concedido mediante autorização do órgão
responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de
Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias (...).

§ 4º A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em virtude do interesse público, ser
cumprida em unidades de conservação de posse e domínio públicos do grupo de Uso Sustentável,
especialmente as localizadas na Amazônia Legal.Prof. André Rocha
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Apostas

Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental, o IBAMA estabelecerá o grau de
impacto a partir de EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais
negativos sobre o meio ambiente.

§ 1º O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo.

§ 2º O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo empreendimento e das
características do ambiente a ser impactado.

§ 3º Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos referentes aos
planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação
de impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento,
inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.

§ 4º A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles empreendimentos em
que for emitida a licença de instalação por trecho.

Prof. André Rocha
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Apostas

209

210



Art. 31-A. O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo produto do Grau de Impacto
- GI com o Valor de Referência - VR, de acordo com a fórmula a seguir:

CA = VR x GI, onde:

§ 2º O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI.

§ 3º As informações necessárias ao calculo do VR deverão ser apresentadas pelo empreendedor ao
órgão licenciador antes da emissão da licença de instalação.

§ 4º Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho do empreendimento, o
VR será calculado com base nos investimentos que causam impactos ambientais, relativos ao trecho.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Apostas

Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada,
participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da
diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a
educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das
populações.

§ 1º A Reserva da Biosfera é constituída por:

I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza;

II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em
dano para as áreas-núcleo; e

III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo
dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Apostas
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§ 2º A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado.

§ 3º A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas
pelo Poder Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada
categoria específica.

§ 4º A Reserva da Biosfera é gerida por um Conselho Deliberativo, formado por
representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da
população residente, conforme se dispuser em regulamento e no ato de constituição da
unidade.

§ 5º A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental "O Homem
e a Biosfera – MAB", estabelecido pela Unesco, organização da qual o Brasil é membro.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Apostas

CEBRASPE/CODEVASF - 2021
Acerca do planejamento e da gestão ambiental, julgue os itens
subsequentes.

As unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) são classificadas em unidades de uso integral e unidades de
proteção sustentável.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Categorias de UCs
 UCs de proteção integral x uso sustentável

UPI

I - Estação Ecológica;
II - Reserva Biológica;
III - Parque Nacional;
IV - Monumento Natural;
V - Refúgio de Vida Silvestre.

UUS

I - Área de Proteção Ambiental;
II - Área de Relevante Interesse Ecológico;
III - Floresta Nacional;
IV - Reserva Extrativista;
V - Reserva de Fauna;
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/TJ-PR - 2019
São unidades de conservação que admitem a habitação ou a permanência de
populações tradicionais

a) as reservas extrativistas e as reservas de fauna.
b) as estações ecológicas e as reservas biológicas.
c) as reservas de desenvolvimento sustentável e as florestas nacionais.
d) as reservas de fauna e os parques nacionais.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Art. 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas
quais sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas
pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público, em
local e condições acordados entre as partes.

CEBRASPE/PREF. CAMPO GRANDE -
2019
Acerca de tutela processual do meio ambiente, de crimes ambientais e de
espaços territoriais especialmente protegidos, julgue o item que se segue.

As populações tradicionais residentes em unidades de conservação deverão
ser, obrigatoriamente, realocadas pelo poder público e, por conseguinte,
indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes no local onde
habitavam.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Criação de UCs
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

Plano de Manejo

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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CEBRASPE/TJ-PR - 2019
Conforme a Lei n.º 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (SNUC), os requisitos necessários à criação de uma unidade de conservação, exceto no
caso de estação ecológica ou reserva biológica, são

a) a publicação de lei autorizadora, a realização de estudos técnicos para identificação da
localização, da dimensão e dos limites adequados da unidade, e a elaboração de licenciamento
ambiental.
b) a edição de ato autorizador do Poder Executivo e a realização de estudos técnicos e de consulta
pública para a identificação da localização, da dimensão e dos limites adequados da unidade.
c) a edição de ato autorizador do Poder Executivo, a elaboração de licenciamento ambiental, a
realização de consulta pública e a verificação da existência de população tradicional residente no
local.
d) a publicação de lei autorizadora, a elaboração de licenciamento ambiental, a identificação da
dimensão e dos limites da unidade e a verificação da existência de população tradicional residente
no local.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/SLU-DF - 2019
Sandra é proprietária de um sítio natural raro e de grande beleza cênica e
pretende utilizá-lo para aferir recursos advindos da visitação pública. No
entanto, o governo local emitiu decreto que constituiu um monumento natural
na área que envolve a propriedade de Sandra.

A respeito da situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

O regime da propriedade de Sandra somente poderia ser alterado por lei, não
sendo possível um decreto criar uma unidade de conservação no imóvel de sua
propriedade.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/SLU-DF - 2019
Com relação a unidades de conservação, julgue o item que se segue.

As reservas particulares do patrimônio natural são unidades de conservação
constituídas de áreas privadas e, por essa razão, seus proprietários são
dispensados de elaborar planos de manejo.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/SLU-DF - 2019
Com relação a unidades de conservação, julgue o item que se segue.

As áreas de proteção ambiental são unidades, em geral, extensas, com certa
porcentagem de ocupação humana, e cujas finalidades básicas são proteger a
diversidade biológica e disciplinar o processo de ocupação humana do solo.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/SLU-DF - 2019
Com relação a unidades de conservação, julgue o item que se segue.

Nos parques nacionais, são permitidos a visitação pública e o uso sustentável de
parcela de seus recursos naturais.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/SLU-DF - 2019
Com relação a unidades de conservação, julgue o item que se segue.

Estações ecológicas são unidades de posse e de domínio público, porém é
vedada a desapropriação de áreas particulares que estejam dentro dos limites
territoriais de uma estação ecológica se tais áreas forem preexistentes à criação
dessa unidade de conservação.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/PGE-AM - 2018
Com base na legislação aplicável ao SNUC e aos espaços territoriais
especialmente protegidos, julgue o seguinte item.

A reserva de desenvolvimento sustentável é um exemplo de unidade de
conservação de proteção integral.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/IPHAN - 2018
A respeito do estudo de impacto ambiental (EIA), das áreas de preservação
permanente e das unidades de conservação, julgue o próximo item.

A criação de uma unidade de conservação será precedida de estudos técnicos,
exigindo-se a realização de consulta pública apenas se a área estiver ocupada
por população indígena.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/IPHAN - 2018
A respeito do estudo de impacto ambiental (EIA), das áreas de preservação
permanente e das unidades de conservação, julgue o próximo item.

As unidades de conservação, consistentes no espaço territorial e seus recursos
ambientais, são legalmente instituídas pelo poder público, sob regime especial
de administração.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/MPE-PI - 2018
Um cidadão capturou um animal da fauna silvestre em um parque nacional e,
após ter saído do local, foi abordado por fiscais do IBAMA, que o autuaram
imediatamente. O cidadão disse aos fiscais que capturou o animal apenas para
a sua recreação e a de seus netos.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir, acerca de
aspectos legais a ela relacionados.

Uma vez que no parque nacional é possível o desenvolvimento de atividades de
educação ambiental, ele se enquadra com uma unidade de uso sustentável.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/PF - 2018
Criado por decreto em novembro de 1961, o Parque Nacional de Brasília (PNB), com área
superior a 40 ha, tem o objetivo de proteger os rios fornecedores de água potável à
capital federal e de manter a vegetação em estado natural.

A principal atração do parque são suas piscinas. Os visitantes, depois de pagarem uma
taxa de visitação, têm acesso às piscinas, que se formaram a partir dos poços de água
que surgiram às margens do córrego Acampamento devido à extração de areia feita
antes da implantação de Brasília.

O PNB teve seus limites alterados por lei, em março de 2006: perdeu uma área para um
projeto habitacional na capital federal e ganhou novas áreas que ampliaram a unidade
de conservação.

Internet: <www.icmbio.gov.br> (com adaptações).
Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/PF - 2018
A partir do texto apresentado, julgue o próximo item, relativos à criação, aos
tipos e às alterações de unidades de conservação, de acordo com dispositivos
da Lei n.º 9.985/2000.

De acordo com os dados do texto, o PNB constitui exemplo de uma unidade de
uso sustentável, e o fato de a sua principal atração serem as piscinas faz que
seja permitido o uso direto dos recursos naturais dessa unidade.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/PF - 2018
A partir do texto apresentado, julgue o próximo item, relativos à criação, aos
tipos e às alterações de unidades de conservação, de acordo com dispositivos
da Lei n.º 9.985/2000.

Embora tenha sido implementada por lei, a ampliação da área do PNB poderia
ter-se dado por intermédio de decreto, pois essa modalidade de alteração pode
ser feita por instrumento normativo de nível hierárquico igual ao daquele que
tiver criado a unidade.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/PF - 2018
A partir do texto apresentado, julgue o próximo item, relativos à criação, aos
tipos e às alterações de unidades de conservação, de acordo com dispositivos
da Lei n.º 9.985/2000.

Caso tivesse ocorrido posteriormente ao advento da lei que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), a criação do PNB
deveria ter sido precedida de estudos técnicos e de consulta pública.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/PGM-JOÃO PESSOA - 2018
Considerando o que dispõe a CF a respeito da proteção ao meio ambiente,
julgue o item subsequente.

Compete ao poder público definir espaços territoriais ambientalmente
protegidos, sendo a sua supressão permitida somente através de lei.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/TRF 5ª REGIÃO - 2017
Em 2008, o governo de determinado estado da Federação criou, por lei, uma
estação ecológica e, por decreto, uma reserva biológica. Em ambos os casos, os
estudos técnicos foram previamente realizados, mas não houve consulta
pública. Anos depois, por lei específica, o governo reduziu os limites das
unidades criadas.

Considerando essa situação, assinale a opção correta.

a) Tanto a criação quanto a redução dos limites da reserva biológica poderiam
ter sido feitas por decreto.

b) Para a criação de ambas as unidades, os estudos técnicos eram, de fato,
necessários.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/TRF 5ª REGIÃO - 2017
c) Tanto a criação quanto a redução dos limites da estação ecológica poderiam
ter sido feitas por decreto.

d) Para a criação de ambas as unidades, a consulta pública era indispensável.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/PREF. FORTALEZA - 2017
A respeito da Política Nacional de Meio Ambiente, dos recursos hídricos e
florestais e dos espaços territoriais especialmente protegidos, julgue o item a
seguir.

Nos parques nacionais, que são unidades de proteção integral, é permitida a
realização de atividades educacionais e de recreação bem como o turismo
ecológico.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

237

238



CEBRASPE/PREF. FORTALEZA - 2017
Com base na Lei n.º 9.985/2000, que instituiu o SNUC, assinale a opção correta,
acerca do Parque Nacional do Iguaçu, unidade de conservação localizada no
extremo oeste do estado do Paraná.

a) Eventual redução dos limites originais do referido parque só poderá ser feita
mediante lei específica.

b) Por ser unidade de conservação já constituída como parque nacional por ato
do poder público, o parque em apreço não pode integrar reserva da biosfera.

c) O parque em apreço classifica-se como unidade de uso sustentável.

d) Áreas particulares dentro do perímetro do parque em consideração podem
ser exploradas economicamente, desde que se observe o plano de manejo da
unidade.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

OBRIGADO

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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ICMBIO
DIREITO CONSTITUCIONAL

Profª.: Nelma Fontana

Direito Constitucional
Profª. Nelma Fontana

1.(2021/CESPE/TJ-RJ) Considere os seguintes itens.
I A extensão, às uniões estáveis homoafetivas, do mesmo regime jurídico aplicável
à união estável entre pessoas heterossexuais justifica-se e legitima-se pela direta
incidência do princípio constitucional implícito que prevê o direito à busca da
felicidade, entre outros princípios.
II A crítica jornalística é direito garantido na Constituição Federal de 1988 (CF) e
plenamente aceitável contra aqueles que exercem funções públicas; o interesse
social, que legitima o direito de criticar, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades
que possam revelar as pessoas públicas.
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Direito Constitucional
Profª. Nelma Fontana

No que se refere aos princípios fundamentais previstos na CF, assinale a opção
que apresenta os princípios que fundamentam os itens I e II, respectivamente.
A) dignidade da pessoa humana e pluralismo político
B) dignidade da pessoa humana e valorização do trabalho humano
C) prevalência dos direitos humanos e valorização do trabalho humano
D) defesa da paz e pluralismo político
E) prevalência dos direitos humanos e cidadania

Direito Constitucional
Profª. Nelma Fontana

2. (2021/CESPE/COREN-SE) No que se refere às disposições constitucionais quanto
às relações internacionais estabelecidas pela República Federativa do Brasil,
assinale a opção correta.
A) Visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações, o Brasil
deve buscar a integração econômica, política, social e cultural entre os povos da
América Latina.
B) Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes
eleitos, nos termos da lei, mediante plebiscito.
C) São Poderes da União, dependentes e interligados entre si, o Legislativo, o
Judiciário e o Executivo.
D) A cidadania, a soberania e o livre diálogo estão entre os princípios
fundamentais da República Federativa do Brasil.

243

244



Direito Constitucional
Profª. Nelma Fontana

3. (2021/CESPE/CODEVASF) Embora se reconheça que o Brasil é um Estado
democrático de direito, tal afirmação é uma construção doutrinária que não tem
previsão constitucional expressa.

4. (2021/CESPE/ANM) A busca pela redução da desigualdade social é um princípio
estabelecido pela sociedade brasileira e expresso na Constituição Federal de 1988
como valor para o desenvolvimento da atividade econômica.

Direito Constitucional
Profª. Nelma Fontana

5. (2021/CESPE/PC-SE) A CF, ao garantir a liberdade de expressão, vedou o
anonimato, prestigiando o direito de resposta e eventual pleito judicial por
indenização em relação a dano material, moral ou à imagem.

6. (2021/CESPE/PC-SE) São inafiançáveis e imprescritíveis os crimes de racismo e
terrorismo, bem como a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e
o Estado democrático.
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Direito Constitucional
Profª. Nelma Fontana

7.(2021/CESPE/CEBRASPE/PC-SE) As disposições constitucionais definidoras dos
direitos e das garantias fundamentais carecem da atuação do legislador
infraconstitucional para a viabilização dos direitos nelas veiculados.

8.(2021/CESPE/CEBRASPE/MPE-SC) Os direitos fundamentais estão restritos ao rol
taxativo previsto na CF, sendo inibida a inclusão de novos direitos ao seu catálogo.

Direito Constitucional
Profª. Nelma Fontana

9.(2021/CESPE/CEBRASPE/PGE-PB) Em relação ao direito fundamental de reunião,
julgue os próximos itens.
I A Constituição Federal prevê o direito de reunião pacífica, sem armas, em locais
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que haja
autorização prévia às autoridades competentes.
II Ao tratar do direito fundamental de reunião, o Supremo Tribunal Federal
entendeu que a ausência de comunicação oficial prévia às autoridades
competentes não torna a reunião ilegal.
III Ao poder público cabe zelar para que o exercício do direito de reunião se dê de
forma pacífica e não frustre outra reunião anteriormente convocada para o
mesmo local.
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Direito Constitucional
Profª. Nelma Fontana

Assinale a opção correta
A) Apenas o item I está certo.
B) Apenas o item II está certo.
C) Apenas os itens I e III estão certos.
D) Apenas os itens II e III estão certos.
E) Todos os itens estão certos.

Direito Constitucional
Profª. Nelma Fontana

10. (2021/CESPE/CEBRASPE/TCE-RJ) O direito de liberdade de associação protege
entidades que defendam mudanças legislativas e constitucionais.
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GRATA!

Profª.: Nelma Fontana

ECOLOGIA

Prof. MSc André D’Ávila
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Fonte: https://cdn.kastatic.org/ka-perseusimages/c122d23861a681dd9c065b473fe5354fd1573db3.png

Ciclos biogeoquímicos: água

Ciclos biogeoquímicos: carbono
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Fonte: http://ecologia.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/es_efeitoestufa.htm

Efeito estufa

Fonte:ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Nitrogen_Cycle_pt.png

Amônia
Ureia
Ac. Úrico

Ciclos biogeoquímicos: nitrogênio
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A população está em crescimento quando:
N + I > M + E

A população está diminuindo quando:
N + I < M + E

A população está estável quando:
N + I = M + E

Curva em S

Curva em J (algas)

Dinâmica de populações

Interações Biológicas

257

258



Biomas brasileiros

Amazonia

• Maior Bioma Brasileiro
• Extensão internacional
• Maior bacia hidrográfica do mundo
• Há microclimas formados pelo dossel elevado
• Vegetação: mata de terra firme, igapós e várzeas
• Ictiofauna muito rica (80% das espécies da América

do Sul).
• Ameaças: grilagem, desmatamentos, queimadas,

pastoreio, soja
• Endemismo de insetos elevado
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Fonte: Extraído de POR et al, 2005 apud COUTINHO.

Cerrado
• Segundo maior bioma brasileiro
• Solo com muito alumínio, estações marcadas (seca e chuva)
• Queimadas, cana, soja, gado
• Importantes bacias hidrográficas
• Hotspot

Mata atlântica
• Formada por diversos ecossistemas: mangues, matas

de restinga, campos de altitude, mata de araucária
• Atualmente 12% da cob. Original
• Hotspot
• Alguns autores a consideram bioma mais rico do

mundo
• Pau Brasil e juçara
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Caatinga

• Semiárido brasileiro
• Rio São Francisco
• Seca + chuvas imprevisíveis = rios

intermitentes
• Agreste: entre caatinga e Mata atlântica
• Flora mais rica do que fauna
• Cactáceas e vegetação adaptada

Pampas

Fotos: A. L. Mengardo

• Vegetação campestre
• Gramíneas
• Pouca representatividade no SNUC
• Muito degradado por pecuária
• Subtropical (“temperado”, pradarias)
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Pantanal

• Complexo de ecossistemas
continentais

• Área de transição entre domínios
morfoclimáticos brasileiros –
Amazônia, cerrado, mata atlântica

• Maior Planície alagada
• Menor bioma brasileiro
• Rios que drenam alto Paraguai
• Abundância de aves (não riqueza)
• Barragens, aterros, poluição,

queimadas.
• Muitos campos naturais

Especiação

• Anagênese e cladogênese

• Conceito de espécie: isolamento reprodutivo – sazonalidade, fisiologia, habitat, 
etológico

• Formação de espécies: simpatria / alopatria

Esp. Ancestral (A)

Esp. B

Esp. C
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Prof. MSc. André D’Ávila

Eco de paisagens

 Matriz de uma paisagem;

 Fragmentação e efeito de borda;

 Formato, tamanho, e distância de fragmentos de mata;

 Metapopulação;

 Conectividade - corredores e stepping stones.

Prof. MSc. André D’Ávila

Tamanho, formato e distância

• Teoria da Biogeografia de Ilhas (MacArthur e Wilson)

• Adaptação ao ambiente terrestre: fragmentos “são ilhas”
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Prof. MSc. André D’Ávila

Metapopulações

• Levins, 1969: Populações isoladas, mas conectadas, podem funcionar como uma
população única – metapopulação.

• Manutenção do fluxo gênico

• Importância da permeabilidade da matriz

Prof. MSc. André D’Ávila

Conectividade - Corredores
• Integração entre fragmentos de habitat em uma

paisagem fragmentada.

• Na Lei 9985/00: interligam UC.

• Deslocamento de fauna = dispersão de sementes,
polinização

• Dependência dos nichos específicos
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Conectividade – stepping stones

• Analogia a pedras para atravessar um rio

• Pequenas áreas de habitat que fornecem local provisório

http://lerf.eco.br/img/publicacoes/2006_2711%20Restauracao%20de%20paisagens%20e%20desenvolvimento%20socioambiental%20em%20
assentamentos%20rurais%20do%20Pontal%20de%20Paranapanema.pdf

Prof. MSc. André D’Ávila

Estratégias de conservação
• Conservação in situ: dentro de áreas naturais = delimitação de áreas protegidas.

Unidades de conservação, APP, Reserva Legal, hotspots, áreas de
endemismo, reservas de biosfera.

• Conservação ex situ: fora do ambiente natural.
Criopreservação, cultura de tecidos, jardins (cultura de espécies), bancos de

sementes, zoológicos, santuários, cativeiros.

• Conservação on farm: manutenção da diversidade biológica de cultivares (e.g.
abóboras brasileiras)
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Conservação in situ

https://snif.florestal.gov.br/pt-br/dados-complementares/212-sistema-nacional-
de-unidades-de-conservacao-mapas

Proteção Integral: Estação Ecológica,
Reserva Biológica, Parque, Monumento
Natural, Refúgio de Vida Silvestre.

Uso sustentável: Área de Prot. Ambiental,
Área de Relevante Interesse Ecológico,
Floresta, Reserva extrativista, Reserva de
Fauna, Reserva de Desenvolvimento
Sustentável, Reserva Particular de
Patrimônio Natural (RPPN).

APP: topo de morro, manguezal, encostas,
nascentes, cursos d’água, áreas de mais de
1800m, entorno de reservatórios, florestas.

Reserva Legal: 20% Cobertura Nativa, 80%
se floresta e 35% se cerrado (AL).

CESPE(CEBRASPE) 2014
Nas figuras acima, é ilustrada uma paisagem em dois
momentos distintos: na figura I, são representados três
fragmentos florestais (1, 2 e 3) circundados por áreas
de vegetação secundária; na figura II, é ilustrada uma
rodovia que atravessa o fragmento florestal 1,
dividindo-o em dois novos fragmentos (1’ e 1’’). Com
base nessas informações e nas figuras apresentadas,
julgue os itens que se seguem, considerando que uma
espécie X apresente subpopulações que migram entre
os fragmentos 1, 2 e 3 e que as setas nas figuras
indiquem a direção dessas migrações.

Na figura I, a conexão entre as manchas de hábitat e os movimentos 
ocasionais dos indivíduos da espécie X entre elas caracteriza uma 
metapopulação. Caso a subpopulação da espécie X se extinga na área 
3, essa área passará a ser desconsiderada no que diz respeito à área de 
vida da metapopulação.
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O efeito de borda decorrente da construção da rodovia será maior no fragmento 1’.

As subpopulações das áreas 2 e 3 não interagem geneticamente entre si. Por essa razão, a
construção da rodovia não modificará o fluxo gênico entre elas.

As possíveis consequências da construção da rodovia incluem o aumento da luminosidade
e a redução da umidade nas bordas dos fragmentos, efeitos que favorecem a proliferação
de espécies vegetais pioneiras.

CESPE(CEBRASPE) 2014 cont.

Prof. MSc. André D’Ávila

CESPE 2008
A respeito da relação entre os fatores determinantes de riscos de extinção e a estrutura do

ambiente onde se encontram e do conhecimento da biodiversidade, julgue os itens que se

seguem.

-O conceito de metapopulação pode ser tratado como uma arbitrariedade dentro de um

contínuo de respostas possíveis à fragmentação.

-A forma do fragmento não é capaz de interferir na taxa de manutenção da população no

fragmento.

-A probabilidade de extinção está relacionada à área do fragmento, uma vez que o tamanho

populacional depende da área.
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Marina preparava uma galinha para o almoço
domingueiro quando sua filha de nove anos, ao observar

cuidadosamente um pé de frango, disse: “Olha, mamãe, parece
um pé de dinossauro que eu vi na tevê"

- A observação da criança está cientificamente errada, pois
não existem estudos sobre relações filogenéticas entre
dinossauros e aves.

- A proximidade entre aves e répteis está relacionada ao
hábito alimentar exclusivo desses grupos.

- Aves, mamíferos e répteis têm um ancestral comum.

- A proximidade filogenética dos jacarés é maior com as aves
do que com as cobras e as tartarugas.

CESPE (CEBRASPE) 

Prof. MSc. André D’Ávila

CESPE (CEBRASPE) 

A ocupação e o uso desordenado da terra nas regiões adjacentes às planícies do Pantanal são
hoje uma das principais ameaças à conservação da biodiversidade local. Outra atividade que
também ameaça esse bioma é a produção de energia por usinas hidrelétricas. As hidrelétricas
promovem alterações no hábitat de espécies aquáticas e semiaquáticas e,
consequentemente, nos serviços ecossistêmicos que essas espécies desempenham na região.

Internet: <revistapesquisa.fapesp.br> (com adaptações).

Acerca do Pantanal e das atividades antrópicas relacionadas à perda de biodiversidade, julgue
o item seguinte.

Embora apresente reduzida taxa de endemismo e seja o menor bioma brasileiro, o Pantanal
exerce função biológica importante, ao abrigar a maior riqueza de aves do Brasil e ser rota de
muitas espécies de aves migratórias.
Certo.
Errado.
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CESPE (CEBRASPE) 
Uma espécie de anta já conhecida pelas comunidades ribeirinhas e indígenas dos estados de
Rondônia e do Amazonas foi recentemente descrita por pesquisadores e batizada de Tapirus
kabomani. Esse exemplar é a quinta espécie do gênero e, como todas as outras espécies de
antas viventes, originou-se por especiação alopátrica.

Internet: <www.ufmg.br/online/arquivos> (com adaptações).

Tendo o fragmento de texto acima como referência, julgue o item subsequente, relativo à
biologia e taxonomia animal.

A especiação alopátrica das antas viventes ocorreu por divergência genética entre populações
que habitavam determinada região devido a redução no fluxo gênico, ao ponto de surgirem
espécies diferentes, o que prescindiu da existência de distância geográfica em larga escala.
Certo.
Errado.

OBRIGADO

Prof. MSc. André D’Ávila

@periciahd

279

280



ATUALIDADES

Prof. Leandro Signori

Pandemia de Covid-19
 Pandemia, globalização e tecnologia.

 Desigualdade mundial no acesso a vacinas – países ricos vacinaram %
mais a sua população que os países pobres

 Politização da pandemia e das vacinas

 Negacionismo científico e movimento antivacina

 Passaporte vacinal

 Variante Ômicron

 Afrofobia

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Saúde

 Gripe H3N2

 Flurona

 Surtos, epidemias, pandemias e destruição do meio ambiente.

 Surtos, epidemias, pandemias e mudanças climáticas.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Desenvolvimento Sustentável, 
Amazônia e Crise Hídrica

Prof. Leandro Signori

Conceito da CMMA/ONU

Desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as

necessidades da geração presente sem comprometer a

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas

próprias necessidades.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Atualidades - Prof. Leandro Signori

Marcos do debate ambiental

 Conferência Internacional para o Meio Ambiente Humano -

Estocolmo, Suécia - 1972.

 ECO92 ou RIO92 - Rio de Janeiro, Brasil – 1992

 RIO + 20 - Rio de Janeiro, Brasil – 2002

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Eco 92 ou RIO92
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento
 Rio de Janeiro, Brasil – 1992
 Convenções da Mudança do Clima, da Biodiversidade e sobre a

Desertificação;
 Agenda 21;

 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; e
 Declaração de princípios sobre Florestas.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável

Os cinco Ps da Agenda 2016-2030

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori

289

290



Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Principais desafios socioambientais da humanidade

 ANTROPOCENO
 Mudanças climáticas
 Crise hídrica: agua – escassez de água doce e poluição dos mares

e oceanos.
 Destruição das florestas
 Perda da biodiversidade
 Poluição dos resíduos sólidos
 Desertificação

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Crise Hídrica
Principal área afetada

Região da Bacia Hidrográfica do Paraná – regiões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste

O que está acontecendo?

Seca mais severa em 91 anos na área mais afetada

Causas

La Niña

Desmatamento na Amazônia

Aquecimento global

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Crise Hídrica
La Niña

 Fenômeno que, ao contrário do El Niño, diminui a temperatura da
superfície das águas do Oceano Pacífico tropical central e oriental.

 Como o El Niño, gera uma série de mudanças significativas nos
padrões de precipitação e temperatura no planeta.

 Menos chuvas no Sul/Sudeste e mais chuvas no Norte Nordeste.

 Maiores cheias em 91 anos em cidades do Amazonas.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
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Crise Hídrica
 Consequências: conta de luz mais cara, prejuízos à navegação fluvial e a

agricultura. Temor de racionamento de energia. Aumento da inflação.

 Hidrovia do Tietê-Paraná afetada.

 Conta de luz mais cara – Bandeira vermelha P2 - nível máximo de
cobrança extra aos consumidores. Criada a Bandeira de escassez hídrica.

 Com a crise hídrica e queda do nível dos reservatórios de hidrelétricas, a
oferta de energia é compensada por usinas termelétricas. O custo de
geração fica mais alto e esse preço é repassado ao consumidor.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Desmatamento na Amazônia
 Projeto de Monitoramento do

Desmatamento na Amazônia
Legal por Satélite (Prodes), do
INPE.

 Agosto de 2020 e julho de
2021.

 Aumento de 22% em relação
ao ano anterior.

 Maior desmatamento: Pará,
Amazonas e Mato Grosso.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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QUADRIX/CFT/2021
A vulnerabilidade do ecossistema amazônico apontada
no texto está tão-somente ligada ao julgamento, pelo
Supremo Tribunal Federal, das demarcações das terras
indígenas no chamado “marco temporal”.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori

MARCO TEMPORAL
Constituição Federal, art. 231 (5 de outubro 1988): São reconhecidos
aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens.

 Texto do artigo não determina nenhuma data.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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MARCO TEMPORAL
 Caso da TI Raposa Serra do Sol (Roraima) – julgado pelo STF em

2009.

 Os ministros argumentaram em favor do povo indígena —alegando
que eles lá estavam quando foi promulgada a Constituição, em 5 de
outubro de 1988.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Mudanças Climáticas

Prof. Leandro Signori

301

302



Principais gases estufa

 Dióxido de carbono ou gás carbônico (CO2) - produzidos
pela queima de combustíveis fósseis e da biomassa.

Metano (CH4) - gerado pela decomposição da matéria
orgânica em aterros sanitários, flatulência e processo
digestivo do gado e plantação de arroz em alagados.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Emissões por setores em nível mundial

 Maior emissor: Setor de energia (transportes, produção de
eletricidade e de combustíveis fósseis), resultado da predominância do
petróleo como energético;

 Agropecuária (criação de animais e cultivo de plantas);

 Uso da terra (desmatamento e conversão de terras para a
agropecuária);

 Indústria; e

 Resíduos.

Hora da Verdade ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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COP-26
 Compromisso inédito para desestimular o uso de combustíveis fósseis

(documento final)

 Reduzir o uso do carvão e os subsídios aos combustíveis fósseis

 Acordo de transição do carvão para energias limpas

 Compromisso Global do Metano

 Acordo para proteção de florestas (Forest Deal)

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori

COP-26
 Neutralidade de carbono (zero líquido)

 Mercado de créditos de carbono registrados a partir de 2013.

 Criação de um Órgão Supervisor na ONU com a competência de
intermediar a compra e venda de créditos de carbono.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Brasil
O país chegou a COP-26 bastante criticado, devido ao aumento do desmatamento
anual na Amazônia, desde 2018, e a política ambiental do governo de Jair
Bolsonaro. O Brasil apresentou no acordo de Paris uma Contribuição
Nacionalmente Determinada (CND) de redução das emissões de gases de efeito
estufa em 37% até 2025 e 43% até 2030 em relação aos valores de 2005. Na COP-
26, apresentou uma meta de redução de emissões de 50% até 2030, usando como
linha de base o ano de 2005 e como referência o Quarto Inventário Nacional de
Emissões. Como o Brasil mudou a sua metodologia de cálculo das emissões, em
valores absolutos (gigatoneladas de carbono equivalente) esse compromisso é
igual ao assumido pelo país no Acordo do Clima de Paris.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Brasil
Para atingir a neutralidade climática, até 2050, foram apresentadas as seguintes metas:

 Zerar o desmatamento ilegal até 2028, dois anos antes do prazo anterior, de 2030;

 Restaurar e reflorestar 18 milhões de hectares de florestas até 2030;

 Alcançar, em 2030, a participação de 45% a 50% das energias renováveis na
composição da matriz energética;

 Recuperar 30 milhões de hectares de pastagens degradadas;

 Incentivar a ampliação da malha ferroviária.

O Brasil também assinou o Compromisso Global do Metano e o Acordo para Proteção
de Florestas.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Panorama Mundial

Prof. Leandro Signori

Mundo Globalizado

 Virtualmente conectado.

 Acelerado desenvolvimento tecnológico, que tem transformado a

vida em sociedade e das pessoas.

 Aumentos das desigualdades entre países e pessoas.

 Seletividade das migrações.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Nova Guerra Fria (2.0)
EUA x China

 Econômica, diplomática, tecnológica, armamentista, democracias.

 Guerra Comercial (Trump), Internet 5G.

 Nova Rota da Seda.

 Tensões nas questões de Taiwan, Hong Kong e Mar da China
Meridional.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori

Panorama Mundial
 Crise entre Rússia e Ucrânia
 Expansão da OTAN para países do leste europeu e ex-

repúblicas soviéticas.
 Criméia.
 Separatismos na Ucrânia.
 Questão de Belarus.
 Nova corrida espacial

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Panorama Nacional

Prof. Leandro Signori
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Energia
 Matriz energética mundial: predominam as energias sujas e não

renováveis.

 Matriz energética brasileira: predominam as energias sujas e não
renováveis.

 Matriz elétrica brasileira (geração de energia elétrica): predominam
as energias limpas e renováveis. Destaque para a geração hídrica.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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Energia
 Rápido crescimento da geração eólica no Brasil.

 Nordeste – Maior produtor de energia eólica do Brasil.

 Recordes de geração eólica.

 “Gera desenvolvimento econômico e renda, principalmente em
regiões pobres.

 Maiores produtores: RN, BA, CE, PI e RS.

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
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Panorama Nacional
 Matriz de Transportes

 Agronegócio

 Balança Comercial

 Leilão da internet 5G

Revisão de Véspera de Prova ICMBio
Atualidades - Prof. Leandro Signori
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GRATIDÃO!

Prof.: Leandro Signori

REVISÃO DE VÉSPERA - ICMBIO

Profª. Monik Begname
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Profª. Monik Begname

CEBRASPE (CESPE) – IBAMA/2022

O uso de fogo em vegetação é proibido, salvo o emprego da queima controlada em
unidades de conservação e em atividades de pesquisa, nas situações previstas em lei

Gabarito: Correto

Profª. Monik Begname

Gabarito: Correto

Art. 38. É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações:

I - em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou
florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel
rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle;

II - emprego da queima controlada em Unidades de Conservação, em conformidade com o respectivo plano de
manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da Unidade de Conservação, visando ao manejo
conservacionista da vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à
ocorrência do fogo;

III - atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente aprovado pelos órgãos
competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão
ambiental competente do Sisnama.
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Profª. Monik Begname

Do Uso Ecologicamente Sustentável dos Apicuns e Salgados

XIV - salgado ou marismas tropicais hipersalinos: áreas situadas em regiões
com frequências de inundações intermediárias entre marés de sizígias e de
quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 (cem) e 150 (cento e
cinquenta) partes por 1.000 (mil), onde pode ocorrer a presença de
vegetação herbácea específica;

XV - apicum: áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entremarés
superiores, inundadas apenas pelas marés de sizígias, que apresentam
salinidade superior a 150 (cento e cinquenta) partes por 1.000 (mil),
desprovidas de vegetação vascular;

Profª. Monik Begname

Do Uso Ecologicamente Sustentável dos Apicuns e Salgados

Art. 11-A. A Zona Costeira é patrimônio nacional, nos termos do § 4º do art. 225
da Constituição Federal, devendo sua ocupação e exploração dar-se de modo
ecologicamente sustentável. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012).

§ 1º. Os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura
e salinas, desde que observados os seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº
12.727, de 2012).
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Profª. Monik Begname

Do Uso Ecologicamente Sustentável dos Apicuns e Salgados

I - área total ocupada em cada Estado não superior a 10% (dez por cento) dessa modalidade de fitofisionomia no bioma amazônico
e a 35% (trinta e cinco por cento) no restante do País, excluídas as ocupações consolidadas que atendam ao disposto no § 6º deste
artigo;

II - salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles associados, bem
como da sua produtividade biológica e condição de berçário de recursos pesqueiros;

III - licenciamento da atividade e das instalações pelo órgão ambiental estadual, cientificado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e, no caso de uso de terrenos de marinha ou outros bens da União, realizada
regularização prévia da titulação perante a União;

IV - recolhimento, tratamento e disposição adequados dos efluentes e resíduos;

V - garantia da manutenção da qualidade da água e do solo, respeitadas as Áreas de Preservação Permanente; e

VI - respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades locais.

Profª. Monik Begname

Do Uso Ecologicamente Sustentável dos Apicuns e Salgados

§ 2º A licença ambiental, na hipótese deste artigo, será de 5 (cinco) anos, renovável apenas se o empreendedor cumprir as
exigências da legislação ambiental e do próprio licenciamento, mediante comprovação anual, inclusive por mídia fotográfica.

§ 3º São sujeitos à apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EPIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA os novos
empreendimentos:

I - com área superior a 50 (cinquenta) hectares, vedada a fragmentação do projeto para ocultar ou camuflar seu porte;

II - com área de até 50 (cinquenta) hectares, se potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente; ou

III - localizados em região com adensamento de empreendimentos de carcinicultura ou salinas cujo impacto afete áreas comuns.
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Profª. Monik Begname

Do Uso Ecologicamente Sustentável dos Apicuns e Salgados

§ 4º O órgão licenciador competente, mediante decisão motivada, poderá, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais
cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais causados, alterar as condicionantes e as medidas de controle e
adequação, quando ocorrer:

I - descumprimento ou cumprimento inadequado das condicionantes ou medidas de controle previstas no licenciamento, ou
desobediência às normas aplicáveis;

II - fornecimento de informação falsa, dúbia ou enganosa, inclusive por omissão, em qualquer fase do licenciamento ou período de
validade da licença; ou

III - superveniência de informações sobre riscos ao meio ambiente ou à saúde pública.

Profª. Monik Begname

Do Uso Ecologicamente Sustentável dos Apicuns e Salgados

§ 6º É assegurada a regularização das atividades e empreendimentos de carcinicultura e salinas cuja ocupação e implantação
tenham ocorrido antes de 22 de julho de 2008, desde que o empreendedor, pessoa física ou jurídica, comprove sua localização em
apicum ou salgado e se obrigue, por termo de compromisso, a proteger a integridade dos manguezais arbustivos adjacentes.

§ 7º É vedada a manutenção, licenciamento ou regularização, em qualquer hipótese ou forma, de ocupação ou exploração
irregular em apicum ou salgado, ressalvadas as exceções previstas neste artigo.
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CEBRASPE (CESPE) – IBAMA/2022

Desde o advento do Código Florestal, é vedada a realização de novas atividades de
carcinicultura nas áreas de apicuns, salgados, dunas e falésias.

Gabarito: Errado

Profª. Monik Begname

CEBRASPE (CESPE) – IBAMA/2022

As áreas de apicuns caracterizam-se por conter solos hipersalinos em regiões
entremarés superiores, inundadas por marés de sizígias com salinidade superior a 150
partes por 1.000, ausentes os tipos de vegetação vascular.

Gabarito: Certo
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CEBRASPE (CESPE) – IBAMA/2022

É permitida a regularização de empreendimento de salina implantado anteriormente
a 22 de julho de 2008, desde que localizada em área de apicum ou salgado, sendo
condição que o responsável assuma, em termo de compromisso, a obrigação de
proteção da integridade de manguezais arbustivos adjacentes ao empreendimento.

Gabarito: Certo

Profª. Monik Begname

CEBRASPE (CESPE) – IBAMA/2022

Considerando os modos de imageamento dos satélites Landsat 8, Sentinel-1, Sentinel-
2 e PlanetScope, julgue os itens subsequentes.

Entre os satélites mencionados, o Sentinel-2 é o único que opera na faixa espectral de
micro-ondas.

Entre os satélites mencionados, o PlanetScope é o que apresenta a melhor resolução
espacial.

Gabarito: Errado, Certo
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Sentinel

• A missão é composta por pares de satélites especializados, adequados a temas de
interesse distintos.

• Os satélites SENTINEL-1 são aplicados ao monitoramento terrestre e oceânico e levam a
bordo sensores de radar.

• O par de satélites SENTINEL-2 foi direcionado ao monitoramento da vegetação, solos e
áreas costeiras e é dotado com sensor óptico de alta resolução espacial.

• Já a terceira série é adequada ao monitoramento marinho e carrega sensores ópticos,
radares adequados a esse fim.

• As séries 4 e 5 são aplicadas ao monitoramento da qualidade do ar.

Profª. Monik Begname

335

336



Profª. Monik Begname

SAR - (SYNTHETIC APERTURE SATELLITE)
Satélites Sentinel-1A, Sentinel-1B, Sentinel-2A e Sentinel-2B

O sensor SAR está a bordo dos quatro primeiros satélites da série Sentinel. Os radares têm
capacidade de obter imagens tanto diurnas quanto noturnas, já que a frequência da que emite
(entre 8 a 4 GHz ou 3,8 – 7,5 cm – Banda C) é baixa e não é barrada pela atmosfera terrestre. O
radar tem suporte para polarização de HH+HV, VV+VH e HH com uma resolução espacial de 5
metros e resolução radiométrica de 10 bits.

Profª. Monik Begname

MSI - (Multispectral Imager)
Satélite Sentinel-2A e Sentinel-2B

O sensor MSI foi lançado a bordo dos satélites Sentinel-2A e Sentinel-2B. Foi desenhado para
operar no modo “Push-broom” e ter alta resolução espacial (10m) com 12 bandas espectrais
(variando de 442 nm até 2.202 nm).
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OLCI - (Ocean and Land Color Instrument)
Satélite Sentinel-3A e Sentinel-3B

O sensor OLCI é um espectrorradiômetro que mede a radiação solar refletida pela Terra com
resolução espacial de 300m em 21 bandas espectrais (opera entre 400 nm até 1.040nm).

Seu objetivo é monitorar o uso e ocupação das terras e as áreas oceânicas, além de coletar
informações sobre a atmosfera terrestre.

Profª. Monik Begname

SLSTR - (Sea and Land Surface Temperature Radiometer)
Satélite Sentinel-3A e Sentinel-3B

O sensor SLSTR, a bordo do satélite Sentinel-3A e Sentinel-3B, mede a temperatura da superfície
terrestre, seja massas d’água, seja a parte continental, para fornecer informações sobre clima e
temperatura para aplicações meteorológicas. Possui resolução de 500m para as bandas do visível
e da região do Infravermelho (variando de 554 nm até 2.255 nm); para a região do termal (que vai
de 3.742 nm até 10.854 nm), oferece imagens com 1 km de resolução espacial.
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• Mapeamentos temáticos diversos, na área de recursos naturais, agricultura, silvicultura,
pedologia, queimadas, proteção e conservação da natureza, monitoramento ambiental,
poluição;

• Hidrologia, mapeamento e monitoramento de embarcações nas áreas costeiras e oceânicas da
Europa, identificação de neve e gelo na superfície;

• Mapas de uso e cobertura das terras, atualização de mapas e dados cartográficos, mapas de
aptidão agrícola das terras, identificação de áreas irrigadas, mudanças climáticas,
monitoramento de desastres naturais;

Profª. Monik Begname

• A nova geração das imagens PlanetScope traz maior qualidade para as imagens Planet.

• A Planet projeta, constrói e lança satélites mais rapidamente do que qualquer outra empresa.

• As imagens Planet são obtidas pela constelação de satélites Dove, que possuem 4 bandas
espectrais, resolução radiométrica de 12 bits e possuem 3 metros de resolução espacial, o
que permite obter imagens atuais de grandes áreas com alto padrão de qualidade e precisão
planimétrica.

• A constelação Dove, que fornece as imagens PlanetScope, é a maior constelação de satélites
de imagens da Terra, com mais de uma centena em operação.

• Nenhuma outra constelação de satélites atualmente em operação tem a capacidade de
monitoramento e cobertura do Planet.

Nova geração das imagens PlanetScope
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• O World View 4 foi lançado com sucesso dia 11 de novembro de 2016 e tem capacidade de
identificar objetos de até 31 cm de tamanho na banda pancromática PAN, e 1.24 m nas
bandas multispectrais MS com 4 bandas. A fusão dos modos PAN e MS gera o modo PSM de
30 cm colorido.

• Ele completa a família World View permitindo a realização de cartografia 2D e 3D, detecção
de mudanças e análise de imagem com a melhor resolução e maior escala já alcançada por um
sensor orbital comercial.

World View 4

Profª. Monik Begname

World View 4
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World View 4

Profª. Monik Begname

http://www.engesat.com.br/
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https://www.embrapa.br/satelites-de-monitoramento/missoes/sentinel
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CEBRASPE (CESPE) – IBAMA/2022

No que diz respeito à cartografia, julgue os itens a seguir.

Atualmente, o sistema de projeção cartográfica e o datum oficiais do Brasil são o UTM
e o SIRGAS2000.

Gabarito: Errado
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• As projeções de Mercator, Miller, Berhmann e Robinson são aplicadas à
representação do mundo.

• Para representar o Brasil, utilizamos as projeções cilíndrica equatorial de Mercator e
policônica.

Profª. Monik Begname

• O mapeamento oficial do País, em escala geográfica, é elaborado na projeção
policônica, que tem como característica a diminuição da deformação da
convergência dos meridianos, mantendo uma melhor representação da Região Sul
do País.

• O mapeamento na escala de 1:1 000 000 é realizado na projeção cônica conforme
de Lambert, seguindo o padrão do mapeamento mundial, definido pela ONU.
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CEBRASPE (CESPE) – IBAMA/2022

No que diz respeito à cartografia, julgue os itens a seguir.

Uma área desmatada de 500 hectares corresponderá a uma área de 5 cm² em um
mapa temático na escala de 1:100.000

Gabarito: Certa

Profª. Monik Begname

Licenciamento do Manejo Florestal 
Quem aprova o Plano de Manejo Florestal Sustentável?

• Quem aprova são os órgãos ambiental vinculados ao SISNAMA. No caso de áreas da União, é o Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – Ibama.

• No caso de Manejo Florestal Comunitário em Reservas Extrativistas e Florestas Nacionais, é o Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio.
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O Plano de Manejo Florestal Sustentável

A classificação dos PMFS quanto aos métodos de extração de madeira, divide-se em:

• PMFS que NÃO prevê a utilização de máquinas para o arraste de toras; e

• PMFS que prevê a utilização de máquinas para o arraste de toras

Profª. Monik Begname

O Plano de Manejo Florestal Sustentável

Ciclo de corte:

• COM utilização de máquinas para o arraste de tora: máx. 35 anos e mín. 25 anos.

• SEM utiliza máquinas para o arraste de toras: mín. 10 anos.
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O Plano de Manejo Florestal Sustentável

Intensidades máximas de corte:

• 30 m³/ha para o PMFS que prevê a utilização de máquinas para o arraste de toras, com ciclo de corte
inicial de 35 anos;

• 10 m³/ha para o PMFS que NÃO utiliza máquinas para o arraste de toras, com ciclo de corte inicial de
10 anos;

Profª. Monik Begname

O Plano de Manejo Florestal Sustentável

Relação máxima entre a intensidade máxima de corte e o ciclo de corte igual a 0,86 m³/ha/ano para PMFS
COM USO DE MÁQUINAS para arraste de toras;

Diâmetro Mínimo de Corte: 50 cm para todas as espécies, para as quais ainda não se estabeleceu o DMC
específico.
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Sensoriamento Remoto
Profª. Monik Begname

Sensoriamento Remoto

O Sensoriamento Remoto é a técnica que permite obter imagens - e outros tipos de
dados - da superfície da Terra, utilizando sensores para captação e registro à
distância, sem contato direto, da energia refletida ou emitida pela superfície
terrestre.

Sensoriamento Remoto
Profª. Monik Begname

Sensoriamento Remoto

 O termo sensoriamento refere-se à obtenção de dados por meio de sensores
instalados em plataformas:

• Terrestres
• Aéreas (balões e aeronaves)
• Orbitais (satélites artificiais)
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Sensoriamento Remoto
Profª. Monik Begname

Sensoriamento Remoto

 O termo remoto, que significa distante, é utilizado porque a obtenção é feita à
distância, ou seja, sem o contato físico entre o sensor e objetos na superfície
terrestre.

Sensoriamento Remoto
Profª. Monik Begname

Sensoriamento Remoto

 O processamento, a análise e interpretação desses dados também fazem parte
do Sensoriamento Remoto.
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Sensoriamento Remoto
Profª. Monik Begname

Sensoriamento Remoto

Fonte: FLORENZANO, 2011.

Sensoriamento Remoto
Profª. Monik Begname

Tipos de sensores

• Os sensores podem ser classificados de formas diferenciadas.

Origem da fonte de energia

Em função do produto gerado

• Sensores Ativo

• Sensores Passivo

• Sensores não imageadores

• Sensores imageadores
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Sensoriamento Remoto
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Tipos de sensores

• Sensores ativos: são aqueles que possuem uma fonte de energia própria. Eles
mesmos emitem uma quantidade suficiente de energia na direção dos alvos para
captar a sua reflexão.

• Ex.: Radar; câmera
fotográfica com flash

Fonte: FLORENZANO, 2011.

Sensoriamento Remoto
Profª. Monik Begname

Tipos de sensores

• Sensores passivos: NÃO possuem fonte própria de energia e necessitam de
fontes externas para a captação da reflexão dos alvos, como a energia solar.

Ex.: câmera fotográfica SEM flash;
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Sensoriamento Remoto
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Tipos de sensores

• Sensores não imageadores: traduzem os dados coletados sob a forma de gráficos
e dados digitais diversos.

• Sensores imageadores: traduzem a informação coletada na forma de uma
imagem, semelhante a uma fotografia.

Sensoriamento Remoto
Profª. Monik Begname

Tipos de sensores
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Sensoriamento Remoto
Profª. Monik Begname

(IPHAN/CESPE/2018) Os sensores de radar operam na faixa espectral de micro-
ondas, com comprimentos de onda da ordem de centímetros.

Profª. Monik Begname

Projeto PRODES

 O projeto PRODES realiza o monitoramento por satélites do desmatamento por
corte raso na Amazônia Legal e produz, desde 1988, as taxas anuais de
desmatamento na região, que são usadas pelo governo brasileiro para o
estabelecimento de políticas públicas.

• O PRODES utiliza imagens de satélites da classe LANDSAT (20 a 30 metros de 
resolução espacial e taxa de revisita de 16 dias)
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Projeto PRODES

 Atualmente faz uso massivo das imagens do LANDSAT 8/OLI, CBERS 4 e IRS-2.
Independente do instrumento utilizado, a área mínima mapeada pelo PRODES é
de 6,25 hectares.

Profª. Monik Begname

Projeto PRODES
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Profª. Monik Begname
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Profª. Monik Begname

Projeto DETER

 O DETER é um levantamento rápido de alertas de evidências de alteração da
cobertura florestal na Amazônia, feito pelo INPE.

 O DETER foi desenvolvido como um sistema de alerta para dar suporte à
fiscalização e controle de desmatamento e da degradação florestal realizadas
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) e demais órgãos ligados a esta temática.
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Projeto DETER

 O DETER passou a identificar e mapear, em tempo quase real, desmatamentos e
demais alterações na cobertura florestal com área mínima próxima a 3 ha.

Profª. Monik Begname

Projeto DETER

 Para isso são utilizadas imagens dos sensores WFI, do satélite Satélite Sino-
Brasileiro de Recursos Terrestres (CBERS-4) e AWiFS, do satélite Indian Remote
Sensing Satellite (IRS), com 64 e 56 metros de resolução espacial
respectivamente.
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Projeto DETER

Queimadas

• O monitoramento de queimadas e incêndios florestais em imagens de satélites é particularmente útil para
regiões remotas sem meios intensivos e locais de acompanhamento.
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Queimadas

• São utilizados todos os dez satélites que possuem sensores óticos operando na faixa termal-média de 4um

• As imagens dos satélites polares, as AVHRR/3 dos NOAA-18 e 19, METOP-
B e C, as MODIS dos NASA TERRA e AQUA e as VIIRS do NPP-Suomi e
NOAA-20 e, as imagens dos satélites geoestacionários, GOES-16 e MSG-3.

Que tamanho de queimada os satélites detectam?
• Para os satélites de órbita polar (NOAAs a 800 km acima da superfície, e TERRA e AQUA a 710 km), trabalhos

de validação de campo indicam que uma frente de fogo com cerca de 30 m de extensão por 1 m de largura,
ou maior, será detectada.
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Que tamanho de queimada os satélites detectam?

• Para os geoestacionários, a 36 mil km de distância, a frente precisa ter o dobro de tamanho para ser
localizada. Os satélites mais recentes, NPP-SUOMI e NOAA-20, com seu sensor VIIRS de resolução espacial
375 m, conseguem detectar áreas de alguns m² queimando no período noturno, desde que a temperatura
seja superior a ~300 graus C.

Que tamanho de queimada os satélites detectam?

• É importante considerar o tamanho do elemento de resolução espacial da imagem, o "píxel". Por exemplo
para os sensores AVHRR (satélites NOAA-18 e 19) e MODIS (satélites AQUA e TERRA) o píxel nominal tem 1
km x 1 km ou mais, e uma queimada de algumas dezenas de m² será identificada como tendo pelo menos 1
km². Nas imagens dos satélites geoestacionários, onde o píxel tem 2km x 2km, esta pequena queimada
passará a ser indicada por uma área de 4 km² ou mais.
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Que tamanho de queimada os satélites detectam?
As seguintes condições impedem ou prejudicam muito a detecção das queimadas:

• Frentes de fogo com menos de 30 m;

• Fogo apenas no chão de uma floresta densa, sem afetar a copa das árvores;

• Nuvens cobrindo a região (atenção - nuvens de fumaça não atrapalham!);

• Queimada de pequena duração, ocorrendo entre o horário das imagens disponíveis;

• Fogo em uma encosta de montanha, enquanto que o satélite só observou o outro lado;

RapidEye

• A missão comercial RapidEye é formada por uma constelação de 5
microssatélites multispectrais
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ALOS - Advanced Land Observing Satellite

ALOS - Advanced Land Observing Satellite

O PALSAR é um radar de abertura sintética que opera na Banda L, capaz de obter imagens
diurnas ou noturnas e em quaisquer condições atmosféricas.

385

386



Profª. Monik Begname

Obrigada!

INTEGRIDADE PÚBLICA
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DEVERES DO SERVIDOR (art. 116)
I. exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II. ser leal às instituições a que servir;
III. observar as normas legais e regulamentares;
IV. cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;
V. atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as
protegidas por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento
de situações de interesse pessoal;

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

VI. levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver
ciência em razão do cargo;

VII. levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento
da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao
conhecimento de outra autoridade competente para apuração;

VIII. zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
IX. guardar sigilo sobre assunto da repartição;
X. manter conduta compatível com a moralidade administrativa;
XI. ser assíduo e pontual ao serviço;
XII. tratar com urbanidade as pessoas;
XIII. representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder (encaminhada pela via

hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é
formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa).
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HIPÓTESES DE ADVERTÊNCIA
 Não observar os deveres do servidor (art. 116 da lei 8.112/90);
 ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
 retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto

da repartição;
 recusar fé a documentos públicos;
 opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de

serviço;
 promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
 cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho

de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
 coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou

sindical, ou a partido político;
 manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge,

companheiro ou parente até o segundo grau civil;
 recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado.

HIPÓTESES DE SUSPENSÃO
 reincidência das faltas punidas com advertência;
 violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de

demissão.
 cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa (exceto em

situações de emergência e transitórias);
 exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou

função e com o horário de trabalho;
 recusa injustificada a realizar inspeção médica.
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HIPÓTESES DE DEMISSÃO
 crime contra a administração pública;
 abandono de cargo (ausência intencional por +30 dias consecutivos);
 inassiduidade habitual (falta injustificada ao serviço por 60 dias, interpoladamente,

no período de 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;

HIPÓTESES DE DEMISSÃO
 transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117:
 valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da

dignidade da função pública;
 participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não

personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou
comanditário;

 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.
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OBRIGADO!

Prof. Thállius Moraes

NOÇÕES DE GESTÃO

Prof. Stefan Fantini
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Processo de Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Funções da Comunicação

04 funções
básicas

Controle A comunicação funciona com um tipo de controle no
comportamento das pessoas.

Motivação A comunicação funciona como uma fonte de motivação.

Expressão 
emocional

É através da comunicação que os indivíduos expressam 
seus sentimentos de satisfação ou insatisfação.

Informação A comunicação proporciona informação aos indivíduos, 
que os auxilia no processo de tomada de decisões.

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Métodos de Comunicação (Formal x Informal)

Comunicação Formal
-Mensagens relacionadas ao trabalho.

-Segue a rede de autoridade e 
hierarquia.

-Utiliza canais formais determinados
pela organização.

Exemplos: memorando, e-mail 
corporativo.

Comunicação Informal
-Mensagens relacionadas às necessidades

de relacionamento interpessoal.

-Flui em qualquer direção.

-Utiliza canais espotâneos de comunicação.

Exemplo: conversa no corredor, whatsapp.
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Barreiras à Comunicação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Barreiras à 
comunicação 

(Robbins)

Filtragem O emissor manipula a informação, para que ela seja vista de maneira mais 
favorável pelo destinatário

Percepção Seletiva O destinatário vê e escuta “seletivamente”, interpretando a mensagem de 
acordo com suas características pessoais

Sobrecarga de 
Informação

Existe um volume muito grande de informações, fazendo com que o 
destinatário não seja capaz de processar todas essas informações

Emoções Os estados emocionais (felicidade, tristeza, sofrimento, alegria, etc.) do 
indivíduo influenciam a forma ele interpreta a mensagem.

Linguagem / Semântica A linguagem utilizada pelo indivíduo é influenciada por aspectos como: 
idade, cultura e grau de educação

Medo da Comunicação 
(Ansiedade) Decorre do medo que a pessoa sente de se comunicar 

Diferenças de Gênero Homens e mulheres utilizam a comunicação de formas diferentes. 

Comunicação 
“politicamente correta”

As pessoas “modificam” o seu vocabulário para se “ajustar” ao movimento 
do “politicamente correto”, 

Silêncio Utilização do silêncio (ausência de palavras) para evitar conflitos, e isso 
prejudica a comunicação,

Grupos x Equipes

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini
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Modelo dos 05 Estágios de Desenvolvimento
dos Grupos (de Bruce Tuckman)

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Estágio 5 - Interrupção 
Trata-se da etapa de finalização do grupo. Ou seja, é o momento em que o grupo se prepara para sua 

dissolução (desfazimento). 

Estágio 4 - Desempenho 
É a fase na qual os membros grupo convergem todos os seus esforços para a realização da 

tarefa. 

Estágio 3 - Normatização 
Os membros do grupo se tornam mais “próximos” e coesos. Quanto maior o relacionamento do 

grupo, maior será a proximidade e a coesão interna do grupo, construindo-se, assim, uma unidade 
coordenada (sólida). 

Estágio 2 - Tormenta 
Nesse momento os indivíduos já aceitam a existência de um grupo e se sentem parte dele. 

Contudo, nessa etapa surgem conflitos entre os membros do grupo. 

Estágio 1 - Formação

É a fase inicial do processo evolutivo de um grupo. 

Conflitos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Conflitos funcionais

são conflitos construtivos, que 
melhoram o desempenho do grupo. 

Conflitos disfuncionais

são os conflitos destrutivos, que 
atrapalham o desempenho do grupo.
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Tipos de Resolução de Conflitos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Tipos de 
Resolução de 

Conflitos

Ganha-
Perde

Nesse tipo de resolução de conflitos, uma das partes sai 
“ganhando” e a outra parte sai “perdendo”.

Perde-
Perde

Nesse tipo de resolução de conflitos, todas as partes saem 
“perdendo”.

Ganha-
Ganha

Nesse tipo de resolução de conflitos, todas as partes saem 
“ganhando”.

Estilos de Administração de Conflitos

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Acomodação
(Suavização)

Colaboração
(Solução de 
Problemas)

Evitação
(Fuga)

Competitivo
(Comando

Autoritário)

+

+

-

-
Grau de Assertividade

Grau de 
Cooperação

Compromisso 
(Concessão)

Cooperativo

Assertivo

Não 
Cooperativo

Não 
Assertivo
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Negociação

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Negociação Distributiva
a negociação distributiva é caracterizada 

pela “soma-zero”. Ou seja, para uma 
parte “ganhar” a outra parte tem que 

“perder”. Tratam-se de soluções ganha-
perde.

Negociação Integrativa 
a negociação integrativa é caracterizada por 
soluções do tipo “ganha-ganha”. Busca-se 
integrar as partes. O objetivo é encontrar 
soluções em que todas as partes saiam 

ganhando.

Negociação Competitiva
o objetivo principal é obter vantagens
sobre a outra parte, ignorando-se as 

questões de “relacionamento” existentes 
entre as partes e ignorando-se a 

possibilidade de um “relacionamento 
futuro” entre elas. O que se busca é 

apenas obter vantagens e poder.

Negociação Cooperativa 
acima de tudo, as partes estão preocupadas na 

manutenção do relacionamento e no 
fortalecimento do relacionamento entre as 

partes (elas se preocupam com os 
“relacionamentos futuros” entre as partes). Essa 

negociação tem o objetivo de estabelecer e 
desenvolver relacionamentos de longo prazo

Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Qualidade de Vida no Trabalho (QVT)

A QVT tem como objetivo o equilíbrio entre o bem-estar e a satisfação do funcionário e
a sua produtividade e qualidade do trabalho desempenhado, e envolve aspectos físicos,
ambientais e psicológicos do local de trabalho.
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Tipos de Abordagem de QVT

Abordagem Hegemônica
- Caráter Assistencialista

- Intervém nos "sintomas"                
(é paliativo) Abordagem Contra-hegemônica

- Caráter Preventivo

- Intervém nas "causas"

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Modelos de Qualidade de Vida no Trabalho

Walton

Compensação justa e 
adequada

a justiça distributiva de compensação depende de três fatores: adequação da remuneração ao 
trabalho; equidade interna; e equidade externa

Condições de segurança e 
saúde no trabalho

envolve dimensões da jornada de trabalho e ambiente físico de trabalho adequado à saúde e 
ao bem-estar do indivíduo

Utilização e desenvolvimento 
de capacidades 

trata-se de proporcionar oportunidades ao indivíduo para que ele satisfaça sua necessidade de 
utilizar suas habilidades e conhecimentos, desenvolvendo sua autonomia, autocontrole e 

retroinformação. 

Oportunidades de 
crescimento contínuo e 

segurança

trata-se de proporcionar possibilidades de carreira na organização, de crescimento e de 
desenvolvimento pessoal, bem como de segurança no emprego de forma “duradoura” 

(proporcionar “estabilidade”). 

Integração social na 
organização

envolve a eliminação de barreiras hierárquicas marcantes, apoio mútuo, senso comunitário, 
igualdade, franqueza e abertura interpessoal, mobilidade e ausência de preconceitos. 

Constitucionalismo
existência de regras e normas organizacionais, estabelecimento de direitos e deveres dos 
funcionários, bem como a existência de recursos contra decisões arbitrárias e um clima 

democrático . Direito à privacidade, tratamento justo e liberdade de diálogo.

Trabalho e espaço total de 
vida

o trabalho não deve absorver todo o tempo e energia do trabalhador em detrimento de sua 
vida familiar e particular, de seu lazer e atividades comunitárias. Deve haver um equilíbrio entre 

a vida social/familiar/privada e a vida no trabalho.

Relevância social da vida no 
trabalho

boa atuação e uma boa imagem perante a sociedade, atuando com responsabilidade social e 
ambiental. A organização deve ter responsabilidade e preocupação com a qualidade de seus 

produtos, com o cumprimento de prazos e com práticas de emprego
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Características do Bom Atendimento

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Características 
do Bom 

Atendimento

Cortesia Trata-se de agir com gentileza e educação. 

Apresentação O atendente deve se apresentar de forma adequada. 

Competência O atendente deve possuir os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 
necessárias à prestação do atendimento. 

Presteza O atendente deve estar sempre “disposto” (disponível) a prestar o atendimento 
e resolver os problemas do cliente. 

Comunicabilidade O profissional de atendimento deve ter uma boa comunicação. 

Interesse Os profissionais de atendimento devem demonstrar interesse nas demandas 
dos clientes. 

Atenção Os profissionais devem dar atenção exclusiva aos clientes. 

Eficiência O atendente deve utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível, 
com o objetivo de satisfazer as necessidades dos clientes.

Discrição O profissional de atendimento deve sempre ser discreto no atendimento. Busca-
se, assim, preservar as informações dos clientes.

Características do Bom Atendimento

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Características 
do Bom 

Atendimento

Tolerância O atendente deve ser capaz de entender e respeitar as diferenças e as 
diversidades dos clientes. 

Organização O atendente deve manter seu ambiente “limpo” e “organizado”, com todos 
os materiais necessários ao atendimento

Credibilidade O atendente deve ser honesto e “sério”. 

Confiabilidade O atendente deve ser confiável. Ou seja, só deve “prometer” o que, de fato, 
conseguirá cumprir. 

Objetividade O atendente deve ser claro e objetivo. 

Conduta O atendente deve ter um bom comportamento e agir com profissionalismo. A 
conduta do profissional de atendimento irá “refletir” a conduta da organização

Iniciativa e 
Flexibilidade

O atendente deve buscar, ativamente, resolver as demandas dos clientes e, 
além disso, deve ser flexível para encontrar novas maneiras de atendê-las

Equidade O atendente deve tratar as pessoas igualmente (sem preconceitos ou 
privilégios)

Paciência O atendente deve manter a paciência, com o objetivo de atender o cliente da 
melhor maneira possível.
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Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Regras do Atendimento Telefônico

Regras / 
Técnicas do 
Atendimento 
Telefônico ao 

Cliente

O profissional não deve utilizar frases negativas, tais como: “não podemos” ou “não sabemos”.

O atendente deve ouvir o cliente com atenção, sempre em busca de entender suas necessidades.

O atendente não deve deixar que a ansiedade ou nervosismo atrapalhem o diálogo.

O profissional deve utilizar códigos fonéticos para confirmação de dados. Ou seja, quando for confirmar 
dados, o atendente deve “soletrar” a palavra, através da utilização de códigos fonéticos.

Quando houver a necessidade de colocar o cliente em espera, o atendente deve, primeiro, perguntar se 
o cliente pode aguardar e, em seguida, pedir licença para interromper o diálogo; depois, quando 

retornar ao diálogo, o atendente deve se “desculpar” pela demora.

Indicar ao cliente o que está fazendo (por exemplo: “agora, irei inserir essas informações no sistema”)

Sempre confirmar os dados dos clientes, utilizando perguntas de confirmação. O objetivo é gerar um 
sistema de verificação e equilíbrio.

Sempre manter discrição e sigilo com as informações tratadas no atendimento.

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

SERVQUAL

05 Critérios 
SERVQUAL

Tangibilidade 
(Aspectos 
Tangíveis)

trata-se da aparência física das instalações, dos equipamentos, dos materiais, 
dos serviços e do quadro de funcionários. 

Confiabilidade consiste na capacidade de prestar o serviço “prometido” de forma precisa, 
confiável, eficiente e consistente. 

Responsividade 
(Receptividade / 

Presteza)

trata-se da capacidade de ajudar os clientes com prontidão (isto é, estar 
sempre “disponível” para prestar o serviço).  

Empatia
engloba as dimensões de Acessibilidade, Comunicação e Compreensão. 
Trata-se de fornecer atenção individualizada, facilidade de acesso e de 

comunicação

Garantia 
(Segurança)

engloba as dimensões de Competência, Cordialidade (Cortesia), 
Credibilidade e Segurança. 
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Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Atitudes Necessárias ao Bom Relacionamento Interpessoal

Atitudes 
Necessárias ao 

Bom 
Relacionamento 

Interpessoal

Empatia

Compreensão 
Mútua

Comportamento 
Receptivo

Proatividade

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Inovação

02 classificações

Inovação Incremental

Inovação Radical
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Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Inovação

03 classificações

(Chiavenato)

Inovação 
evolucionária

Inovação 
revolucionária

Inovação disruptiva

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Tipos de Inovação

04 tipos de 
inovação

(Manual de Oslo 
3ª edição)

Inovação de 
produto

Inovação de 
processo

Inovação de 
marketing

Inovação 
organizacional
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Prof. Stefan Fantini
@prof.stefan.fantini

Tipos de Inovação

02 tipos de inovação

(Manual de Oslo             
4ª edição)

Inovação de produto

Inovação no 
processo de 

negócios

  
Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Sustentabilidade

A sustentabilidade é uma 
atitude organizacional, e 

envolve 03 dimensões

Sustentabilidade econômica

Sustentabilidade social

Sustentabilidade ambiental (ou ecológica)
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Prof. Stefan Fantini
   @prof.stefan.fantini

Agenda 2030
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IN F O R M Á T IC A

Profa. Emannuelle Gouveia
@Emannuellegouveia

1 Noções de sistema operacional Windows). 4 Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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- Conceitos de arquivos, pastas e diretórios
- Nomes de arquivos
- Area de transferência
- Atalhos
- Lixeira
- Configurações

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

1.  Foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive, que contém arquivos sensíveis no 
sistema operacional Windows 10, de modo a proteger os dados desse dispositivo 
contra ameaças de roubo. Nessa situação, uma das formas de atender a essa 
solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de unidade de disco BitLocker, um 
recurso de proteção de dados nesse sistema operacional. 

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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2 O registro do Windows é um arquivo do sistema no qual são guardados todos os 
usuários dos aplicativos, para o controle do nível de acesso aos respectivos dados. 

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

3. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL) 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: ? " / \ < > * | : “.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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4. A ferramenta OneDrive do Windows 10 é destinada à navegação em páginas web
por meio de um browser interativo.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office). 5.6
Office 365 e outros aplicativos de produtividade.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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5. No Word do Office 365, o recurso controlar alterações é limitado à visualização 
das alterações realizadas, sem que se possa removê-las ou torná-las permanentes.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

6. Julgue o item a seguir, relativo ao Microsoft Word.

No Word, ao se selecionar uma palavra, clicar sobre ela com o botão direito do
mouse e, na lista disponibilizada, selecionar a opção Definir, será mostrado, desde
que estejam satisfeitas todas as configurações exigidas, um dicionário contendo
significados da palavra selecionada.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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7. A respeito de sistemas operacionais e de aplicativos de edição de textos e
planilhas, julgue o item a seguir.

Devido à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas, o aplicativo Excel pode ser
utilizado como um banco de dados para tabelas com mais de um milhão de registros.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

8. Em cada item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma 
assertiva a ser julgada, com relação à edição de textos, planilhas e apresentações.

Com o uso de uma planilha no Microsoft Excel 2016, será realizada a soma de dois 
valores numéricos advindos de duas planilhas diferentes, mas ambas constantes do 
mesmo arquivo. A fórmula de soma será inserida na célula A1 da planilha Plan1, e os 
dados a serem somados estão na célula A1 de Plan2 e na célula A2 de Plan1. Nessa 
situação, a fórmula correta a ser inserida na célula A1 da planilha Plan1 é 
=SOMA(Plan2!A1;A2).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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09. No PowerPoint do Office 365, uma alteração no slide mestre é aplicada a todos 
os slides nele embasados, incluindo as fontes e as imagens.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

10. No Microsoft PowerPoint, a opção de agrupar objetos permite que sejam unidas 
em uma única autoforma diversos itens de um eslaide, de modo que se atribua a 
todos eles um único comando, como, por exemplo, alterar o tamanho dos objetos 
por proporção.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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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 Webmail (Gmail e Outlook). 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). 

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

11. (CESPE / CEBRASPE - 2021 – PRF) Identifica-se Software como Serviço (SaaS) 
quando um provedor de serviços oferece acesso a um ambiente baseado em cloud, 
no qual os usuários podem construir e disponibilizar aplicativos.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

12. (CESPE/2021/PC-AL) Denomina-se cabo coaxial, em uma rede de comunicação, o
tipo de mídia de comunicação que realiza a conexão entre pontos, é imune a ruídos
elétricos e é responsável pela transmissão de dados com capacidade de largura de
banda muito maior do que os pares trançados.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

13. (CESPE/2021/PC-AL) 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.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

5 Segurança da informação. 5.1 Procedimentos de segurança. 5.2 Noções de vírus,
worms e pragas virtuais. 5.3 social, Phishing, smishing e outros golpes 5.4
Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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14. (CESPE / CEBRASPE - 2020 - Ministério da Economia) A heurística é um dos
métodos de detecção das ferramentas antimalware — como antivírus, antirootkit e
antispyware — que se baseiam nas estruturas, instruções e características que o
código malicioso possui para identificá-lo.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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15. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - PC-AL) 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.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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16. (CESPE / CEBRASPE - 2021 - Polícia Federal) 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.

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia

Informática
Profa: Emannuelle Gouveia
@Emannuelle Gouveia
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OBRIGADA

Prof. Emannuelle Gouveia
@emannuellegouveia

ATUALIDADES PARA DISCURSIVA

Prof. Rodolfo Gracioli
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 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
 Papel do ICBbio no enfrentamento às violações ambientais
 Importância da tecnológico no combate aos crimes ambientais

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

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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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

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.

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Conceitos específicos

Refugiado climático
Ecocídio
Agronegócio
Desenvolvimento sustentável
Ativismo ambiental
Antropoceno
Responsabilidade compartilhada
Economia circular
Economia verde
Turismo sustentável
Emergência climática
Logística reversa
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Programa Brasil M.A.I.S

O Programa Brasil Meio Ambiente Integrado e Seguro (M.A.I.S) é um sistema
que permite monitoramento das áreas de degradação em tempo real. A
solução tecnológica adquirida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública
tem auxiliado a PF e as forças de segurança estaduais no combate ao crime
organizado, em especial aos crimes contra o meio ambiente.

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

ICMBIO
TEMA METALINGUÍSTICO
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma
autarquia em regime especial. Criado dia 28 de agosto de 2007, pela Lei
11.516, o ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra o
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama).

 Cabe ao Instituto executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação, podendo propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e
monitorar as UCs instituídas pela União.

 Cabe a ele ainda fomentar e executar programas de pesquisa, proteção,
preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia
ambiental para a proteção das Unidades de Conservação federais.

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 Entre as principais competências do ICMBio estão apresentar e editar 
normas e padrões de gestão de Unidades de Conservação federais; propor 
a criação, regularização fundiária e gestão das Unidades de Conservação 
federais; e apoiar a implementação do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC).

 O Instituto deve ainda contribuir para a recuperação de áreas degradadas 
em Unidades de Conservação. Ele fiscaliza e aplica penalidades 
administrativas ambientais ou compensatórias aos responsáveis pelo não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da 
degradação ambiental.
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 Cabe ao Instituto Chico Mendes monitorar o uso público e a exploração 
econômica dos recursos naturais nas Unidades de Conservação onde isso 
for permitido, obedecidas as exigências legais e de sustentabilidade do 
meio ambiente.

 Uma outra competência do Instituto é propor e editar normas de 
fiscalização e de controle do uso do patrimônio espeleológico (cavernas) 
brasileiro, bem como fomentar levantamentos, estudos e pesquisas que 
possibilitem ampliar o conhecimento sobre as cavidades naturais 
subterrâneas existentes, além de elaborar o Relatório de Gestão das 
Unidades de Conservação.

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) faz
parte do Planejamento Estratégico Integrado do Ministério do Meio
Ambiente (MMA) e de suas Entidades Vinculadas, com horizonte
temporal de 2020 a 2023, que tem como missão "formular e implementar
políticas públicas ambientais visando proteger o meio ambiente e
promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável".

 Isso se dá por meio da gestão de unidades de conservação federais (UCs),
da promoção do desenvolvimento socioambiental das comunidades
tradicionais nas UCs de uso sustentável, da pesquisa e gestão do
conhecimento, da educação ambiental e do fomento ao manejo
ecológico.
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 Missão: formular e implementar políticas públicas ambientais visando 
proteger o meio ambiente e promover o desenvolvimento 
socioeconômico sustentável;

 Visão de futuro: ser reconhecido como referência nacional e internacional 
na efetiva conservação e proteção do meio ambiente, no fomento do 
desenvolvimento socioeconômico sustentável e na produção de 
conhecimento;

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 O Brasil é responsável pela gestão do maior patrimônio de biodiversidade
do mundo: são mais de 120 mil espécies de invertebrados e
aproximadamente 8930 espécies vertebrados (734 mamíferos, 1982 aves,
732 répteis, 973 anfíbios, 3150 peixes continentais e 1358 peixes
marinhos), das quais 1.173 estão listadas como ameaçadas de extinção,
sendo uma obrigação do poder público e da sociedade protegê-las.

 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade atua para a
melhoria do estado de conservação das espécies da fauna brasileira,
utilizando três ferramentas integradas:

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 avaliação do risco de extinção das espécies - que permite a atualização 
das Listas Nacionais Oficiais das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas 
de Extinção;

 identificação de cenários de perda de biodiversidade - que permite 
identificar as áreas de maior vulnerabilidade para a perda de espécies ou 
suas populações;

 definição e implementação de Planos de Ação Nacionais - que permitem 
identificar as ações com mais importância para a conservação das 
espécies ameaçadas de extinção.
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

O que esperar da sexta extinção em massa de 
espécies?

Nas próximas décadas, pelo menos um milhão de espécies correm risco de
desaparecer para sempre, estima a ONU

Folha de São Paulo
17/02/2022

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 Há cerca de 65 milhões de anos aconteceu a última extinção em massa e 
que marcou o fim dos dinossauros. Os cientistas advertem que estamos 
agora nos estágios iniciais de um desaparecimento semelhante. 

 Só que, diferentemente das outras, esta sexta extinção em massa –ou 
extinção antropocênica− é causada pelo homem, através de mudanças 
climáticas, destruição do habitat, poluição e agricultura industrial.
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 Nas extinções em massa, pelo menos três quartos de todas as espécies
desaparecem em cerca de três milhões de anos.

 Ao nosso ritmo atual, estamos no caminho para que isso aconteça dentro
de alguns séculos. Somente nas próximas décadas, pelo menos um milhão
de espécies correm risco de desaparecer para sempre, de acordo com
uma estimativa de um relatório da ONU publicado em 2019.

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 Cerca de um terço da oferta mundial de alimentos depende de 
polinizadores como as abelhas. Se elas se extinguirem, o rendimento 
agrícola pode cair, acrescentou. Por outro lado, pragas agrícolas podem 
ficar mais fortes à medida que diminuem seus predadores, impactando 
ainda mais nossas monoculturas.

 A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) 
estima que cerca de 10 milhões de hectares de floresta foram cortados 
anualmente desde 2015. Isto é equivalente à área da França e da Espanha 
juntas. E com a perda de árvores e vegetação –reguladores fundamentais 
do CO2 na atmosfera− a mudança climática vai se agravar e haverá 
eventos climáticos mais extremos. As secas e florestas insalubres também 
aumentam o risco de incêndios florestais.
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 Os pesquisadores também alertam que a perda da biodiversidade pode
levar a um risco maior de pandemias à medida que a vida selvagem e os
seres humanos entram em contato mais próximo uns com os outros
através da fragmentação do habitat e da ruptura dos sistemas naturais.

 O exemplo mais citado é o surto de ébola em 2014 na África Ocidental,
que se acredita ter sido causado porque crianças brincaram em uma
árvore oca cheia de morcegos. Embora a origem da Covid-19 ainda não
esteja clara, alguns estudos também ligam este patógeno a morcegos
selvagens.

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Mais de 9 mil espécies de árvores ainda são 
desconhecidas

Estudo por 148 cientistas conclui que maior parte das árvores a serem
descobertas está na América do Sul, especialmente na Amazônia e no sopé
das Cordilheiras dos Andes. Desconhecimento torna espécies mais
vulneráveis.

Nádia Pontes / DW Brasil
01/02/20221 de fevereiro de 2022
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 Em todos os países da Amazônia, mais de 860 mil hectares de floresta 
nativa foram perdidos em 2021, conforme apontou o relatório publicado 
em outubro último pelo Projeto de Monitoramento da Amazônia Andina 
(MAAP). A maior parte foi em território brasileiro (79%), seguido por Peru 
(7%) e Colômbia (6%).

 No Brasil, especificamente, o sistema de monitoramento via satélite do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou o 
desmatamento de 13,2 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2020 e 
julho de 2021. A taxa é 22% superior à apurada no período anterior.

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

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
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 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.

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

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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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 “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.

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 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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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

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

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 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.
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Atualidades / Discursiva
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Relações 
sociais

 De acordo com o levantamento, o Estado do Maranhão foi o que 
apresentou a maior área de vegetação nativa suprimida (2.281,72 km²), 
seguido pelo Tocantins (1.710,55 km²), Bahia (925,11 km²) e Goiás (920,45 
km²).

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 O Cerrado não é apenas a savana mais diversa do planeta. Seu território,
que se estende por 2 milhões de quilômetros quadrados no Brasil,
Paraguai e Bolívia, por ser um platô com solos profundos, o bioma
alimenta oito das 12 principais bacias hidrográficas do país, irrigando 40%
do território nacional.

 A destruição ambiental no bioma, aliado ao desmatamento da Amazônia,
que contribui na regulação das chuvas do centro sul brasileiro, reduzem a
vazão de águas para as bacias hidrográficas. O Cerrado responde por mais
de 90% da vazão da Bacia do São Francisco e por quase 50% de toda a
vazão da bacia do Rio Paraná, que abastece a hidrelétrica de Itaipu, de
acordo com a WWF Brasil.
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Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

RACISMO 
AMBIENTAL

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

 Você já ouviu falar em “racismo ambiental”? O termo foi empregado
pela primeira vez por Benjamim Franklin Chavis, nos Estados Unidos.

 Chavis era químico, reverendo e liderança do movimento negro no país.
Cunhou o termo em 1981, a partir de pesquisas e investigações
apontarem que depósitos de resíduos tóxicos concentravam-se em
áreas habitadas pela população negra norte-americana.

Fonte: Multirio.rj.gov.br
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Relações 
sociais

 “Racismo ambiental é a discriminação racial nas políticas ambientais. É
discriminação racial no cumprimento dos regulamentos e leis. É
discriminação racial no escolher deliberadamente comunidades de
cor* para depositar rejeitos tóxicos e instalar indústrias poluidoras. É
discriminação racial no sancionar oficialmente a presença de venenos e
poluentes que ameaçam as vidas nas comunidades de cor*. E
discriminação racial é excluir as pessoas de cor*, historicamente, dos
principais grupos ambientalistas, dos comitês de decisão, das
comissões e das instâncias regulamentadoras”, escreveu Chavis.

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

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
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Relações 
sociais

 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.

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais
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Relações 
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Como funciona o registro

O aval para um novo agrotóxico no país passa por 3 órgãos reguladores:

•Anvisa, que avalia os riscos à saúde;
•Ibama, que analisa os perigos ambientais;
•Ministério da Agricultura, que analisa se ele é eficaz para matar pragas e doenças 
no campo. É a pasta que formaliza o registro, desde que o produto tenha sido 
aprovado por todos os órgãos.

Atualidades / Discursiva
Prof. Rodolfo Gracioli

Relações 
sociais

Ocorrência de eventos climáticos extremos se 
multiplicou por 5 nos últimos 50 anos

Desastres naturais no período mataram 2 milhões de pessoas e deixaram US$ 3,4
trilhões em prejuízo econômico

Folha de S. Paulo
01/09/2021
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Relações 
sociais

 Na esteira de alertas que têm desenhado a urgência do combate à crise climática,
relatório publicado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) nesta
quarta (1º) traduz em números o impacto que mudanças como o aquecimento
global têm tido na ocorrência de eventos extremos nos últimos 50 anos.

 O braço das Nações Unidas para questões do clima contabilizou mais de 11 mil
eventos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios
de 1970 a 2019. Mas, enquanto nos anos 1970 foram 711 desses fenômenos, na
década de 2000 o número passou a 3.536 e, na seguinte, a 3.165 —um aumento
de cinco vezes.

Prof. Rodolfo Gracioli

profrodolfogracioli

Prof. Rodolfo Gracioli

rodolfogracioli.com.br

Prof. Rodolfo Gracioli
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OB R IG A D O

Prof. Rodolfo Gracioli

Prof. André Rocha
@profandrerocha

REVISÃO DE VÉSPERA –
ICMBIO - ANALISTA
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

CONVENÇÃO SOBRE A
DIVERSIDADE BIOLÓGICA (CDB)

CDB

Prof. André Rocha
@profandrerocha

BASES/OBJETIVOS DA CDB

Conservação da 
diversidade 

biológica

Uso sustentável 
da biodiversidade

Repartição justa e 
equitativa dos 

benefícios 
provenientes da 

utilização dos 
recursos 

genéticos

NÍVEIS

1. Ecossistemas             
2. Espécies        3. 

Recursos 
Genéticos
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CEBRASPE/PCIE PE – 2016

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Com base no disposto na Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), analise a assertiva.

Para os países em desenvolvimento que fazem parte da CDB, o desenvolvimento econômico e 
social e a erradicação da pobreza são as prioridades primordiais e absolutas.

Exemplos...

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Reconhecendo, igualmente, o papel fundamental da mulher na conservação e na utilização
sustentável da diversidade biológica e afirmando a necessidade da plena participação da mulher
em todos os níveis de formulação e execução de políticas para a conservação da diversidade
biológica...

Observando, enfim, que a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica
fortalecerão as relações de amizade entre os Estados e contribuirão para a paz da humanidade...
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Definições

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Condições in situ: condições em que recursos genéticos existem em
ecossistemas e hábitats naturais e, no caso de espécies domesticadas ou
cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades
características.

Conservação ex situ: conservação de componentes da diversidade biológica
fora de seus hábitats naturais.

Conservação in situ: conservação de ecossistemas e hábitats naturais e a
manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios
naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde
tenham desenvolvido suas propriedades características.

Definições

Prof. André Rocha
@profandrerocha

País de origem de recursos genéticos: país que possui esses recursos genéticos
em condições in situ.

País provedor de recursos genéticos: país que provê recursos genéticos
coletados de fontes in situ, incluindo populações de espécies domesticadas e
silvestres, ou obtidas de fontes ex situ, que possam ou não ter sido originados
nesse país.
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Definições

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Recursos biológicos: recursos genéticos, organismos ou partes destes,
populações, ou qualquer outro componente biótico de ecossistemas, de real ou
potencial utilidade ou valor para a humanidade.

Recursos genéticos: material genético de valor real ou potencial.

Princípio

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Os Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de Direito 
internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas políticas 
ambientais, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não 
causem dano ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição 
nacional.
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@profandrerocha

POLÍTICA NACIONAL DA
BIODIVERSIDADE (PNB)

Principais princípios da PNB
I - a diversidade biológica tem valor intrínseco, merecendo respeito independentemente de seu
valor para o homem ou potencial para uso humano;

II - as nações têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos biológicos, segundo suas
políticas de meio ambiente e desenvolvimento;

III - as nações são responsáveis pela conservação de sua biodiversidade e por assegurar que
atividades sob sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente e à biodiversidade
de outras nações ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional;

IV - a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade são uma preocupação comum à
humanidade, mas com responsabilidades diferenciadas, cabendo aos países desenvolvidos o
aporte de recursos financeiros novos e adicionais e a facilitação do acesso adequado às
tecnologias pertinentes para atender às necessidades dos países em desenvolvimento;

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Principais princípios da PNB
VIII - onde exista evidência científica consistente de risco sério e irreversível à diversidade 
biológica, o Poder Público determinará medidas eficazes em termos de custo para evitar a 
degradação ambiental;

IX - a internalização dos custos ambientais e a utilização de instrumentos econômicos será 
promovida tendo em conta o princípio de que o poluidor deverá, em princípio, suportar o custo da 
poluição, com o devido respeito pelo interesse público e sem distorcer o comércio e os 
investimentos internacionais;

XI - o homem faz parte da natureza e está presente nos diferentes ecossistemas brasileiros há 
mais de dez mil anos, e todos estes ecossistemas foram e estão sendo alterados por ele em maior 
ou menor escala;

XIII - as ações relacionadas ao acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade 
deverão transcorrer com consentimento prévio informado dos povos indígenas, dos quilombolas e 
das outras comunidades locais;

Prof. André Rocha
@profandrerocha

XIV - o valor de uso da biodiversidade é determinado pelos valores culturais e inclui valor de uso
direto e indireto, de opção de uso futuro e, ainda, valor intrínseco, incluindo os valores ecológico,
genético, social, econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estético;

XVII - os ecossistemas devem ser entendidos e manejados em um contexto econômico,
objetivando:

a) reduzir distorções de mercado que afetam negativamente a biodiversidade;

c) internalizar custos e benefícios em um dado ecossistema o tanto quanto possível;

XVIII - a pesquisa, a conservação ex situ e a agregação de valor sobre componentes da
biodiversidade brasileira devem ser realizadas preferencialmente no país, sendo bem vindas as
iniciativas de cooperação internacional, respeitados os interesses e a coordenação nacional;

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Principais princípios da PNB
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Principais diretrizes da PNB
III - investimentos substanciais são necessários para conservar a diversidade biológica, dos quais 
resultarão, consequentemente, benefícios ambientais, econômicos e sociais;

IV - é vital prever, prevenir e combater na origem as causas da sensível redução ou perda da 
diversidade biológica;

VI - a gestão dos ecossistemas deve ser descentralizada ao nível apropriado e os gestores de 
ecossistemas devem considerar os efeitos atuais e potenciais de suas atividades sobre os 
ecossistemas vizinhos e outros;

VII - a gestão dos ecossistemas deve ser implementada nas escalas espaciais e temporais 
apropriadas e os objetivos para o gerenciamento de ecossistemas devem ser estabelecidos a longo 
prazo, reconhecendo que mudanças são inevitáveis.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Objetivo da PNB
“a promoção, de forma integrada, da conservação da biodiversidade e da utilização sustentável
de seus componentes, com a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização
dos recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais
associados a esses recursos.”

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

LEI Nº 13.123/2015

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Introdução
 Importância da biodiversidade no Brasil

Art. 225 (...)

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

(...)

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

patrimônio genético: informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas
ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos;

 Lei nº 13.123/15 não se aplica ao patrimônio genético humano!
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Introdução
 As espécies introduzidas no país somente devem ser consideradas

patrimônio genético encontrado em condições in situ no território nacional
quando formarem populações espontâneas que tenham adquirido
características distintivas próprias no país.

 Condições in situ x ex situ

 O microrganismo não é considerado patrimônio genético nacional quando
o usuário, instado pela autoridade competente, comprovar:

I - que foi isolado a partir de substratos que não sejam do território
nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma
continental; e

II - a regularidade de sua importação.

Prof. André Rocha
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Acesso ao patrimônio genético
 O acesso ao patrimônio genético é considerado um bem de uso comum do 

povo encontrado tanto em condições in situ, inclusive as espécies 
domesticadas e populações espontâneas, quanto mantido em condições 
ex situ, desde que encontrado em condições in situ no território nacional, 
na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica 
exclusiva.
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Competência
 Gestão, controle e fiscalização do patrimônio genético e acesso ao

conhecimento tradicional associado: Competência da União!

 Veda-se o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional
associado para práticas nocivas ao meio ambiente, à reprodução cultural e
à saúde humana e para o desenvolvimento de armas biológicas e químicas
(art. 5º).

Prof. André Rocha
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CTA
conhecimento tradicional associado (CTA): informação ou prática de população 
indígena, comunidade tradicional ou agricultor tradicional sobre as propriedades ou 
usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio genético;
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CTA
Art. 8º Ficam protegidos por esta Lei os conhecimentos tradicionais associados
ao patrimônio genético de populações indígenas, de comunidade tradicional
ou de agricultor tradicional contra a utilização e exploração ilícita.

§ 4º O intercâmbio e a difusão de patrimônio genético e de conhecimento
tradicional associado praticados entre si por populações indígenas,
comunidade tradicional ou agricultor tradicional para seu próprio benefício e
baseados em seus usos, costumes e tradições são isentos das obrigações desta
Lei.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CTA
 O conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético integra o

patrimônio cultural brasileiro e pode ser depositado em banco de dados.

Art. 10 (...)

§ 1º (...) qualquer conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético
será considerado de natureza coletiva, ainda que apenas um indivíduo de
população indígena ou de comunidade tradicional o detenha.
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Reconhecimento
§ 3º São formas de reconhecimento dos conhecimentos tradicionais
associados, entre outras:

I - publicações científicas;

II - registros em cadastros ou bancos de dados; ou

III - inventários culturais.

 O acesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificável
está condicionado à obtenção do consentimento prévio informado.

Prof. André Rocha
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Reconhecimento
 A comprovação do consentimento prévio informado pode ocorrer pelos

seguintes instrumentos:

I - assinatura de termo de consentimento prévio;

II - registro audiovisual do consentimento;

III - parecer do órgão oficial competente; ou

IV - adesão na forma prevista em protocolo comunitário .
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Consentimento prévio informado
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Depende de consentimento 
prévio informado

Origem identificável

Formas (instrumentos)

Assinatura de termo

Registro audiovisual

Parecer do órgão oficial

Adesão prevista em 
protoclo

Não depende de 
consentimento prévio 

informado

Origem não identificável

Acesso a patrimônio de 
variedade/raça local/crioula para 

atividades agrícolas
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CEBRASPE/IPHAN – 2018
Uma empresa brasileira de grande porte pretende explorar economicamente
um creme hidratante à base de castanha de baru desenvolvido por uma
comunidade tradicional do estado do Mato Grosso.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o seguinte
item, à luz da Lei n.º 13.123/2015 e do Decreto n.º 8.772/2016.

A referida comunidade tradicional poderá realizar um intercâmbio do seu
conhecimento tradicional sobre o creme à base de baru com outras
comunidades tradicionais, caso em que ficará isenta da obrigação da repartição
de benefício, desde que essa troca ocorra para seu próprio benefício e esteja
baseada em seus usos, costumes e tradições.
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CEBRASPE/IPHAN – 2018
Uma empresa brasileira de grande porte pretende explorar economicamente
um creme hidratante à base de castanha de baru desenvolvido por uma
comunidade tradicional do estado do Mato Grosso.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o seguinte
item, à luz da Lei n.º 13.123/2015 e do Decreto n.º 8.772/2016.

Para a exploração econômica do produto, essa empresa deverá obter o
consentimento prévio da comunidade tradicional em questão.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Acesso, remessa e exploração
 É vedado o acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional

associado por pessoa natural estrangeira!

 A remessa para o exterior de amostra de patrimônio genético depende de
assinatura do termo de transferência de material, na forma prevista pelo
CGen.
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Repartição de benefícios
Art. 17. Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto
acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético
de espécies encontradas em condições in situ ou ao conhecimento tradicional
associado, ainda que produzido fora do País, serão repartidos, de forma justa e
equitativa (...)

(...) no caso do produto acabado, o componente do patrimônio genético ou do
conhecimento tradicional associado deve ser um dos elementos principais de
agregação de valor.

Prof. André Rocha
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Repartição de benefícios
 § 1º Estará sujeito à repartição de benefícios exclusivamente o fabricante do 
produto acabado ou o produtor do material reprodutivo, independentemente 
de quem tenha realizado o acesso anteriormente.

§ 2º Os fabricantes de produtos intermediários e desenvolvedores de processos 
oriundos de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional 
associado ao longo da cadeia produtiva estarão isentos da obrigação de 
repartição de benefícios. 
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Repartição de benefícios
§ 5º Ficam isentos da obrigação de repartição de benefícios:

I - as microempresas, as empresas de pequeno porte, os microempreendedores
individuais; e

II - os agricultores tradicionais e suas cooperativas, com receita bruta anual
igual ou inferior ao limite máximo estabelecido no inciso II do art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Prof. André Rocha
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Modalidades de repartição
I - monetária; ou

II - não monetária.

a) projetos para conservação ou uso sustentável de biodiversidade ou para
proteção e manutenção de conhecimentos, inovações ou práticas de
populações indígenas, de comunidades tradicionais ou de agricultores
tradicionais, preferencialmente no local de ocorrência da espécie em
condição in situ ou de obtenção da amostra quando não se puder
especificar o local original;

b) transferência de tecnologias;
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Modalidades de repartição
II - não monetária.

c) disponibilização em domínio público de produto, sem proteção por
direito de propriedade intelectual ou restrição tecnológica;

d) licenciamento de produtos livre de ônus;

e) capacitação de recursos humanos em temas relacionados à conservação
e uso sustentável do patrimônio genético ou do conhecimento tradicional
associado; e

f) distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social.

Prof. André Rocha
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Repartição
 CTA de origem identificável: uma parte é o provedor de conhecimento

tradicional associado e a outra parte é aquele que explora
economicamente o produto.

 CTA de origem não identificável: uma das partes é a União (MMA) e a
outra parte é aquele que explora economicamente produto acabado.
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CEBRASPE/IPHAN - 2018
Uma empresa brasileira de grande porte pretende explorar economicamente
um creme hidratante à base de castanha de baru desenvolvido por uma
comunidade tradicional do estado do Mato Grosso.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o seguinte
item, à luz da Lei n.º 13.123/2015 e do Decreto n.º 8.772/2016.

Caso a empresa cometa alguma infração administrativa relativa ao acesso ao
patrimônio genético utilizado para a fabricação do creme à base de baru, o
IBAMA será o órgão responsável pela fiscalização e pela apuração dessa
infração.

.

Prof. André Rocha
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CEBRASPE/IPHAN - 2018
Uma empresa brasileira de grande porte pretende explorar economicamente
um creme hidratante à base de castanha de baru desenvolvido por uma
comunidade tradicional do estado do Mato Grosso.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o seguinte
item, à luz da Lei n.º 13.123/2015 e do Decreto n.º 8.772/2016.

Se fosse uma comunidade de agricultores tradicionais em vez de uma
comunidade tradicional, a empresa seria dispensada de pagar pelo uso do
conhecimento tradicional associado, pois os agricultores não estão inseridos
no conceito de quem detém conhecimento tradicional associado. .
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CEBRASPE/IPHAN - 2018
Uma empresa brasileira de grande porte pretende explorar economicamente
um creme hidratante à base de castanha de baru desenvolvido por uma
comunidade tradicional do estado do Mato Grosso.

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o seguinte
item, à luz da Lei n.º 13.123/2015 e do Decreto n.º 8.772/2016.

Todo conhecimento tradicional deve ter sua origem identificada, garantindo-
se, com isso, que empresas que pretendam explorar o patrimônio genético
com base nesse conhecimento façam a repartição justa e equitativa dos
benefícios decorrentes da exploração econômica com os detentores desse
saber.

Prof. André Rocha
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CEBRASPE/IPHAN - 2018
Uma empresa brasileira de grande porte pretende explorar economicamente 
um creme hidratante à base de castanha de baru desenvolvido por uma 
comunidade tradicional do estado do Mato Grosso. 

Tendo como referência a situação hipotética precedente, julgue o seguinte 
item, à luz da Lei n.º 13.123/2015 e do Decreto n.º 8.772/2016. 

Caso o conhecimento tradicional utilizado para a elaboração do creme à base 
de baru envolvesse o uso de saliva humana, não seriam aplicáveis, nessa 
hipótese, as disposições da Lei n.º 13.123/2015, que regulamenta o uso do 
patrimônio genético. 
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LEI Nº 5.197/1967

Lei nº 5.197/1967
Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem 
naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e 
criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, 
destruição, caça ou apanha.

§ 1º Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça, a permissão será estabelecida 
em ato regulamentador do Poder Público Federal.

§ 2º A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna silvestre em terras de 
domínio privado, mesmo quando permitidas na forma do parágrafo anterior, poderão ser 
igualmente proibidas pelos respectivos proprietários, assumindo estes a responsabilidade de 
fiscalização de seus domínios. Nestas áreas, para a prática do ato de caça é necessário o 
consentimento expresso ou tácito dos proprietários (...)

Art. 2º É proibido o exercício da caça profissional.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Lei nº 5.197/1967
Art. 3º. É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que
impliquem na sua caça, perseguição, destruição ou apanha.

§ 1º Excetuam-se os espécimes provenientes de criadouros devidamente legalizados.

§ 2º Será permitida mediante licença da autoridade competente, a apanha de ovos, lavras e
filhotes que se destinem aos estabelecimentos acima referidos, bem como a destruição de animais
silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública.

§ 3º O simples desacompanhamento de comprovação de procedência de peles ou outros produtos
de animais silvestres, nos carregamentos de via terrestre, fluvial, marítima ou aérea, que se
iniciem ou transitem pelo País, caracterizará, de imediato, o descumprimento do disposto no
caput deste artigo.

Art. 4º Nenhuma espécie poderá ser introduzida no País, sem parecer técnico oficial favorável e
licença expedida na forma da Lei.

Prof. André Rocha
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CEBRASPE/IBAMA – 2009
Julgue o item seguinte, de acordo com a Lei n.º 5.197/1967, referente à
proteção à fauna.

A caça de qualquer espécie animal da fauna silvestre é proibida em regra, mas
peculiaridades regionais podem autorizar o exercício da caça, desde que
existente a competente permissão, estabelecida em ato regulamentador do
poder público federal.

Prof. André Rocha
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Lei nº 5.197/1967
Art. 14. Poderá ser concedida a cientistas, pertencentes a instituições científicas, oficiais ou
oficializadas, ou por estas indicadas, licença especial para a coleta de material destinado a fins
científicos, em qualquer época.

§ 1º Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente credenciados pelo país de origem,
deverá o pedido de licença ser aprovado e encaminhado ao órgão público federal competente, por
intermédio de instituição científica oficial do pais.

§ 2º As instituições a que se refere este artigo, para efeito da renovação anual da licença, darão
ciência ao órgão público federal competente das atividades dos cientistas licenciados no ano
anterior.

§ 3º As licenças referidas neste artigo não poderão ser utilizadas para fins comerciais ou
esportivos.

§ 4º Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por Lei, a atribuição de coletar material
zoológico, para fins científicos, serão concedidas licenças permanentes.

Prof. André Rocha
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Caça no Brasil

Prof. André Rocha
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• ProibidaCAÇA PROFISSIONAL

• Segundo a literalidade da Lei nº 5.197/67, pode ser 
licenciada de acordo com as peculiaridades regionais. Na 
prática, é proibida.

CAÇA ESPORTIVA

• Pode ser licenciada para a destruição de animais silvestres 
considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública (ex.: 
javalis e javaporcos).

CAÇA DE CONTROLE

•  Trata-se, na verdade, de licença especial para a coleta de 
material destinado a fins científicos. CAÇA CIENTÍFICA 

539

540



Prof. André Rocha
@profandrerocha

NO R M A S D IV E R S A S

Prof. André Rocha
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Convenção 169
1. A presente convenção aplica-se:

a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os 
distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou 
parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial;

b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de 
populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da 
conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual 
for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, 
culturais e políticas, ou parte delas.

2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério 
fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente 
Convenção.
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Convenção 169
Artigo 10

1. Quando sanções penais sejam impostas pela legislação geral a membros
dos povos mencionados, deverão ser levadas em conta as suas características
econômicas, sociais e culturais.

2. Dever-se-á dar preferência a tipos de punição outros que o encarceramento.

Prof. André Rocha
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Convenção 169
Artigo 14

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse sobre as
terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas
medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras que não estejam
exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas
atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial atenção à
situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que
os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de
propriedade e posse.

3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para
solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados.
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Decreto nº 6.040/2007
 I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição; 

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos 
povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, (...)

Prof. André Rocha
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Decreto nº 4.887/2003
Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos (...) os grupos étnico-
raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à
opressão histórica sofrida.

§ 1º Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos
quilombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade.

§ 2º São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a
garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural.

§ 3º Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de
territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado
à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental.
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Decreto nº 4.887/2003
Art. 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação,
demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

§ 2º Para os fins deste Decreto, o INCRA poderá estabelecer convênios, contratos, acordos e
instrumentos similares com órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, do
Distrito Federal, organizações não-governamentais e entidades privadas, observada a legislação
pertinente.

§ 3º O procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo INCRA ou por requerimento de
qualquer interessado.

Art. 6º Fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos a participação em
todas as fases do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de representantes por
eles indicados.
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Decreto nº 4.887/2003
Art. 8º  Após os trabalhos de identificação e delimitação, o INCRA remeterá o relatório técnico aos 
órgãos e entidades abaixo relacionados, para, no prazo comum de trinta dias, opinar sobre as 
matérias de suas respectivas competências:

I - Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional - IPHAN;

II - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;

III - Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

IV - Fundação Nacional do Índio - FUNAI;

V - Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional;

VI - Fundação Cultural Palmares.
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Decreto nº 7.747/2012
 Objetivo:

“garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos
naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio indígena, a
melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e
futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural, nos termos da
legislação vigente”.

Art. 2º São ferramentas para a gestão territorial e ambiental de terras indígenas o
etnomapeamento e o etnozoneamento.

I – Etnomapeamento: mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental, sociocultural
e produtiva para os povos indígenas, com base nos conhecimentos e saberes indígenas; e

II – Etnozoneamento: instrumento de planejamento participativo que visa à categorização de
áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, desenvolvido a
partir do etnomapeamento.

Prof. André Rocha
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EIXOS TEMÁTICOS 
DA PNGATI

1 - Proteção Territorial 
e dos Recursos 

Naturais

2 - Governança e 
Participação Indígena

3 - Áreas protegidas, 
unidades de 

conservação e terras 
indígenas

4 - Prevenção e 
recuperação de danos 

ambientais

5 - Uso sustentável de 
recursos naturais e 

iniciativas produtivas 
indígenas

6 - Propriedade 
intelectual e 

patrimônio genético

7 - Capacitação, 
formação, intercâmbio 
e educação ambiental
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Lei nº 12.188/2010 (Lei de Ater)
Art. 4º São objetivos da Pnater:

I - promover o desenvolvimento rural sustentável;

II - apoiar iniciativas econômicas que promovam as potencialidades e vocações regionais e locais;

IV - promover a melhoria da qualidade de vida de seus beneficiários;

VI - desenvolver ações voltadas ao uso, manejo, proteção, conservação e recuperação dos
recursos naturais, dos agroecossistemas e da biodiversidade;

VII - construir sistemas de produção sustentáveis a partir do conhecimento científico, empírico e
tradicional;

VIII - aumentar a renda do público beneficiário e agregar valor a sua produção;

IX - apoiar o associativismo e o cooperativismo, bem como a formação de agentes de assistência
técnica e extensão rural;

Prof. André Rocha
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Lei nº 12.188/2010 (Lei de Ater)
Art. 3º São princípios da Pnater:

I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos recursos naturais
e com a preservação do meio ambiente;

II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e extensão rural;

III - adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e
intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política
pública;

IV - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o
desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis;

V - equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e

VI - contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional.
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Lei nº 12.188/2010 (Lei de Ater)

BENEFICIÁRIOS DA 
PNATER

Assentados da reforma 
agrária

Povos indígenas

Remanescentes de 
quilombos

Povos e comunidades 
tradicionais

Demais beneficiários da Lei 
nº 11.326/06

Agricultores familiares

Empreendimentos 
familiares rurais

Silvicultores

Aquicultores

Extrativistas

Pescadores

Prof. André Rocha
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LEI Nº 11.516/07
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Introdução
 Características do ICMBio:

 autarquia federal;

 personalidade jurídica de direito público;

 autonomia administrativa e financeira;

 vinculada ao Ministério do Meio Ambiente;

 responsável pela gestão das unidades de conservação federais.

Prof. André Rocha
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Finalidades do ICMBio
1) executar ações da política nacional de unidades de conservação da natureza,
referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão,
proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação instituídas pela
União;

2) executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e
ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de conservação de
uso sustentável instituídas pelaUnião;

3) fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação
da biodiversidade e de educação ambiental;
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Finalidades do ICMBio
4) exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação
instituídas pelaUnião; e

5) promover e executar, em articulação com os demais órgãos e entidades envolvidos,
programas recreacionais, de uso público e de ecoturismo nas unidades de
conservação, onde estas atividades sejam permitidas.
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Estrutura do ICMBio
Art. 3º O Instituto Chico Mendes tem a seguinte estrutura organizacional:

I - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente: Gabinete;

II - órgãos seccionais:

a) Procuradoria Federal Especializada;

b) Auditoria Interna;

c) Corregedoria; e

d) Diretoria de Planejamento, Administração e Logística;

III - órgãos específicos singulares:

a) Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação;

b) Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação; e
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Estrutura do ICMBio
c) Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade;

IV - unidades descentralizadas:

a) Gerências Regionais:

1. Unidades de Conservação I;

2. Unidades de Conservação II; e

3. Unidade Especial Avançada;

b) Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação; e

c) Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade; e

V - órgão colegiado: Comitê Gestor.

Prof. André Rocha
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Estrutura do ICMBio
Art. 4º O Instituto Chico Mendes é dirigido por 1 Presidente e 4 Diretores.

Art. 5º A nomeação do Procurador-Chefe será precedida de indicação do Advogado-Geral da
União (...)

Art. 6º A nomeação e a exoneração do Auditor-Chefe serão submetidas, pelo Presidente do
Instituto Chico Mendes, à aprovação do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União.

Art. 7º O Presidente do Instituto Chico Mendes indicará o Corregedor (...)

- O Corregedor exercerá mandato de 2 anos, admitida uma recondução (...)

Art. 8º Em suas ausências e impedimentos, o Presidente do Instituto Chico Mendes será
substituído pelo Diretor por ele designado, com anuência prévia do Ministro do MMA
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Estrutura do ICMBio
Da composição e do funcionamento do órgão colegiado

Art. 9º O Comitê Gestor será composto:

I - pelo Presidente do Instituto Chico Mendes, que o presidirá; e

II - pelos Diretores.

§ 1º A critério do Presidente do Comitê Gestor, poderão ser convidados a participar das suas
reuniões os titulares dos órgãos e os técnicos do Instituto Chico Mendes.

§ 2º Em suas ausências e impedimentos, o Presidente do Comitê Gestor será representado por seu
substituto legal (...)

Prof. André Rocha
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Estrutura do ICMBio
Art. 17. À Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Biodiversidade compete:

(...)

c) à autorização para o licenciamento ambiental de atividades de significativo
impacto ambiental que afetem unidades de conservação federais e suas zonas
de amortecimento e à definição da compensação por impactos causados a
cavidades naturais subterrâneas;

(...)
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Lei nº 11.516/2007
Art. 13. A responsabilidade técnica, administrativa e judicial sobre o conteúdo
de parecer técnico conclusivo visando à emissão de licença ambiental prévia
por parte do Ibama será exclusiva de órgão colegiado do referido Instituto,
estabelecido em regulamento.

Prof. André Rocha
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“Novidades”
Art. 14-A. Fica o Instituto Chico Mendes autorizado a selecionar instituição

financeira oficial, dispensada a licitação, para criar e administrar fundo
privado a ser integralizado com recursos oriundos da compensação ambiental
de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, destinados às
unidades de conservação instituídas pela União.

Art. 14-B. Os valores devidos a título de compensação ambiental (...) serão
atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) a partir da data de fixação da compensação ambiental pelo órgão
licenciador.
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“Novidades”
Art. 14-C. Poderão ser concedidos serviços, áreas ou instalações de unidades

de conservação federais para a exploração de atividades de visitação voltadas
à educação ambiental, à preservação e conservação do meio ambiente, ao
turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a
natureza, precedidos ou não da execução de obras de infraestrutura, mediante
procedimento licitatório regido pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Prof. André Rocha
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CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Caso o governo de um estado da Federação crie unidades de conservação,
caberá ao ICMBio exercer o poder de polícia ambiental nessas unidades.
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CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Com relação à Lei n.º 11.516/2007, que criou o ICMBio, julgue o próximo item.

O exercício do poder de polícia ambiental para a proteção das UCs federal é de
competência do ICMBio, não excluída a ação supletiva do IBAMA

Prof. André Rocha
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CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Considere que determinada empresa tenha solicitado ao IBAMA a concessão
de licença ambiental para realização de certo empreendimento. Nessa
situação, em caso de problemas legais com a concessão, a responsabilidade
judicial sobre o conteúdo do parecer técnico conclusivo visando à emissão da
referida licença é do agente público que a concedeu.
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CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Considere que a União tenha criado uma unidade de conservação de uso
sustentável em um estado da Federação e que outro estado tenha criado em
seu território o mesmo tipo de unidade. Nessa situação, caberá ao ICMBio
executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais em
ambas as áreas.

Prof. André Rocha
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CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Depois da criação do ICMBio, com finalidade específica de exercer o poder de
polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas
pela União, retirou-se do IBAMA a prerrogativa de exercer esse poder.
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CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Uma reserva de desenvolvimento sustentável federal na Amazônia Legal, de
expressiva diversidade biológica, é habitada por famílias de pequenos
produtores rurais, algumas em situação de extrema pobreza, e outras com
padrão financeiro mais elevado.

Tendo a situação acima como referência, julgue os itens que se seguem, com
base nas normas aplicáveis.

É competência do ICMBio a execução de políticas que coordenam a
preservação ambiental e os direitos das populações que habitam no local.

Prof. André Rocha
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CEBRASPE/ICMBIO - 2014
Uma reserva de desenvolvimento sustentável federal na Amazônia Legal, de
expressiva diversidade biológica, é habitada por famílias de pequenos
produtores rurais, algumas em situação de extrema pobreza, e outras com
padrão financeiro mais elevado.

Tendo a situação acima como referência, julgue os itens que se seguem, com
base nas normas aplicáveis.

O ICMBio tem competência para aplicar multas relacionadas a infrações
administrativas que ocorrerem na reserva de desenvolvimento sustentável e
para licenciar atividades efetivas ou potencialmente poluidoras que
pretendam ser desenvolvidas na área.

571

572



Prof. André Rocha
@profandrerocha

LEI Nº 10.410/02

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Atribuições dos cargos
 Analista Ambiental:

 Planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução
das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União,
em especial as que se relacionem com as seguintes atividades:

I – regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental;

II – monitoramento ambiental;

III – gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;
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Atribuições dos cargos
 Analista Ambiental:

 Planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução
das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União,
em especial as que se relacionem com as seguintes atividades:

IV – ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros;

V – conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo
seu manejo e proteção; e

VI – estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais.

Prof. André Rocha
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Atribuições dos cargos
 Técnico Ambiental:

 Prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos
Gestores e Analistas Ambientais;

 Execução de atividades de coleta, seleção e tratamento de dados e
informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas; e

 Orientação e controle de processos voltados às áreas de conservação,
pesquisa, proteção e defesa ambiental.

As atividades de fiscalização dos cargos de Técnico Ambiental devem ser
precedidas de ato de designação próprio da autoridade ambiental à qual
estejam vinculados, na forma de norma, pelo IBAMA ou pelo ICMBio.
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Gratificação de Qualificação

• GQ Nível I: pós-graduação
• GQ Nível II: mestrado
• GQ Nível III: doutorado

GQ PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

• GQ Nível I: curso de capacitação de 180 horas
• GQ Nível II: curso de capacitação de 250 horas
• GQ Nível III: curso de 360 horas (Especialização)

GQ PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Prof. André Rocha
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Progressões de carreira e promoções
 O desenvolvimento do servidor na Carreira de Especialista em Meio Ambiente

ocorre mediante progressão funcional e promoção.

 Requisitos da progressão funcional (art. 15, I):

a) cumprimento do interstício de 1 ano de efetivo exercício em cada padrão; e

b) resultado igual ou superior a 70% do limite máximo da pontuação nas avaliações de
desempenho individual, no interstício considerado para progressão.

 Requisitos da promoção (art. 15, II):

a) cumprimento do interstício de 1 ano de efetivo exercício no último padrão de cada classe;

b) resultado igual ou superior a 80% do limite máximo da pontuação nas avaliações de
desempenho individual, no interstício considerado para promoção; e

c) participação em eventos de capacitação com conteúdo e carga horária mínima definidos em
ato do poder executivo.
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Resumindo...

• 1 ano de efetivo exercício em cada padrão
• ≥ 70% de pontuação nas avaliações de desempenho individual

REGRAS PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL

• 1 ano de efetivo exercício em cada padrão
• ≥ 80% de pontuação nas avaliações de desempenho individual
• Participação em eventos de capacitação

REGRAS PARA PROMOÇÃO

Prof. André Rocha
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Progressões de carreira e promoções
Art. 17-B. O exercício das atribuições típicas dos cargos que integram a Carreira de
Especialista em Meio Ambiente, de que trata esta Lei, em localidades situadas na
Amazônia Legal, assegurará aos seus titulares prioridade na realização do curso de
capacitação específico para fins de promoção e nos concursos de remoção.
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LEI Nº 6.938/1981
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Lei nº 6.938/1981
- meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

- recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o
mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.

- degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

- 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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Lei nº 6.938/1981
Art. 9º-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por
instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante
do Sisnama, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou
recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental.

§ 2º A servidão ambiental não se aplica às Áreas de Preservação Permanente e à Reserva Legal
mínima exigida.

§ 3o A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no
mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal.

§ 5º Na hipótese de compensação de Reserva Legal, a servidão ambiental deve ser averbada na
matrícula de todos os imóveis envolvidos.

§ 6º É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da destinação da
área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de desmembramento ou de retificação
dos limites do imóvel.
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Lei nº 6.938/1981
Art. 9º-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua.

§ 1º O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 anos.

§ 2º A servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários e de acesso aos
recursos de fundos públicos, à RPPN,

§ 3º O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou
parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro proprietário ou
de entidade pública ou privada que tenha a conservação ambiental como fim social.
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DECRETO Nº 6.514/2008
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Decreto nº 6.514/2008
Art. 93. As infrações previstas neste Decreto, exceto as dispostas nesta
Subseção, quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou
sua zona de amortecimento, terão os valores de suas respectivas multas
aplicadas em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de aumento
do valor da multa seja superior a este.
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Decreto nº 6.514/2008
Art. 84. Introduzir em unidade de conservação espécies alóctones:

Multa de R$ 2.000,00 a R$ 100.000,00.

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais,
as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, bem como os animais e
plantas necessários à administração e às atividades das demais categorias de unidades de
conservação, de acordo com o que se dispuser em regulamento e no plano de manejo da unidade.

§ 2º Nas áreas particulares localizadas em refúgios de vida silvestre, monumentos naturais e
reservas particulares do patrimônio natural podem ser criados animais domésticos e cultivadas
plantas considerados compatíveis com as finalidades da unidade, de acordo com o que dispuser o
seu plano de manejo.
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Decreto nº 6.514/2008
Art. 85. Violar as limitações administrativas provisórias impostas às atividades efetiva ou
potencialmente causadoras de degradação ambiental nas áreas delimitadas para realização de
estudos com vistas à criação de unidade de conservação:

Multa de R$ 1.500,00 a R$ 1.000.000,00.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem explora a corte raso a floresta ou outras
formas de vegetação nativa nas áreas definidas no caput.

Art. 86. Realizar pesquisa científica, envolvendo ou não coleta de material biológico, em unidade
de conservação sem a devida autorização, quando esta for exigível:

Multa de R$ 500,00 a R$ 10.000,00.

§ 1º A multa será aplicada em dobro caso as atividades de pesquisa coloquem em risco
demográfico as espécies integrantes dos ecossistemas protegidos.

§ 2º Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas particulares
do patrimônio natural, quando as atividades de pesquisa científica não envolverem a coleta de
material biológico.
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Decreto nº 6.514/2008
Art. 87. Explorar comercialmente produtos ou subprodutos não madeireiros, ou ainda serviços
obtidos ou desenvolvidos a partir de recursos naturais, biológicos, cênicos ou culturais em unidade
de conservação sem autorização ou permissão do órgão gestor da unidade ou em desacordo com
a obtida, quando esta for exigível:

Multa de R$ 1.500,00 a R$ 100.000,00.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas
particulares do patrimônio natural.

Art. 88. Explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de conservação sem autorização
do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a recebida:

Multa de R$ 5.000,00 a R$ 2.000.000,00.

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as áreas de proteção ambiental e reservas
particulares do patrimônio natural.
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Decreto nº 6.514/2008
Art. 89. Realizar liberação planejada ou cultivo de organismos geneticamente modificados em
áreas de proteção ambiental, ou zonas de amortecimento das demais categorias de unidades de
conservação, em desacordo com o estabelecido em seus respectivos planos de manejo,
regulamentos ou recomendações da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio:

Multa de R$ 1.500,00 a R$ 1.000.000,00.

§ 1º A multa será aumentada ao triplo se o ato ocorrer no interior de unidade de conservação de
proteção integral.

§ 2º A multa será aumentado ao quádruplo se o organismo geneticamente modificado, liberado
ou cultivado irregularmente em unidade de conservação, possuir na área ancestral direto ou
parente silvestre ou se representar risco à biodiversidade.

§ 3º O Poder Executivo estabelecerá os limites para o plantio de organismos geneticamente
modificados nas áreas que circundam as unidades de conservação até que seja fixada sua zona de
amortecimento e aprovado o seu respectivo plano de manejo.
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Decreto nº 6.514/2008
Art. 90. Realizar quaisquer atividades ou adotar conduta em desacordo com os objetivos da
unidade de conservação, o seu plano de manejo e regulamentos:

Multa de R$ 500,00 a R$ 10.000,00.

Art. 91. Causar dano à unidade de conservação:

Multa de R$ 200,00 a R$ 100.000,00.

Art. 92. Penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios
para caça, pesca ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais, sem
licença da autoridade competente, quando esta for exigível:

Multa de R$ 1.000,00 a R$ 10.000,00.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem penetrar em unidade de conservação cuja
visitação pública ou permanência sejam vedadas pelas normas aplicáveis ou ocorram em
desacordo com a licença da autoridade competente.
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LEI Nº 9.605/1998
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Lei nº 9.605/1998
Art. 8º As penas restritivas de direito são:

I - prestação de serviços à comunidade;

II - interdição temporária de direitos;

III - suspensão parcial ou total de atividades;

IV - prestação pecuniária;

V - recolhimento domiciliar.

Art. 9º A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas
gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano da
coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível.
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Crimes contra a flora
Art. 15. São circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou
qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido a infração:

(...)

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

(...)

l) no interior do espaço territorial especialmente protegido;
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Crimes contra a fauna
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;

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.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Crimes contra a fauna
§ 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.

§ 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.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Crimes contra a flora
Art. 53. Nos crimes previstos nesta Seção, a pena é aumentada de um sexto a um terço se:

I - do fato resulta a diminuição de águas naturais, a erosão do solo ou a modificação do regime
climático;

II - o crime é cometido:

a) no período de queda das sementes;

b) no período de formação de vegetações;

c) contra espécies raras ou ameaçadas de extinção, ainda que a ameaça ocorra somente no local
da infração;

d) em época de seca ou inundação;

e) durante a noite, em domingo ou feriado.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Crimes contra a flora
Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente,
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de
proteção

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio
avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la
com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Crimes contra a flora
Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente,
sem permissão da autoridade competente:

Pena - detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação (...):

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Crimes contra a flora
Art. 41. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos, e multa.

Parágrafo único. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de seis meses a
um ano, e multa.

Art. 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar
incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou
qualquer tipo de assentamento humano:

Pena - detenção de um a três anos ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Crimes contra a flora
Art. 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação
permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de
minerais:

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

Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por
ato do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra
exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais:

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

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Crimes contra a flora
Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira,
lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de
licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se
da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

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

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem
em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos
de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do
armazenamento, outorgada pela autoridade competente.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Crimes contra a flora
Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais
formas de vegetação:

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

Art. 49. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio,
plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada
alheia:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

Parágrafo único. No crime culposo, a pena é de um a seis meses, ou multa.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Crimes contra a flora
Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação
fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Crimes contra a flora
Art. 50-A. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada
ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do
órgão competente:

Pena - reclusão de 2 a 4 anos e multa.

§ 1º Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência
imediata pessoal do agente ou de sua família.

§ 2º Se a área explorada for superior a 1.000 ha, a pena será aumentada de 1
ano por milhar de hectare.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Crimes contra a flora
Art. 51. Comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais
formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente:

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

Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou
instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou
subprodutos florestais, sem licença da autoridade competente:

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

605

606



Prof. André Rocha
@profandrerocha

SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Apostas
Art. 12. O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares
ou de grande beleza cênica.

§ 1º O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local
pelos proprietários.

§ 2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo
aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da
unidade para a coexistência do Monumento Natural com o uso da propriedade, a área deve ser
desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da
unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e àquelas previstas
em regulamento.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se
asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e
da fauna residente ou migratória.

§ 1º O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível
compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local
pelos proprietários.

§ 2º Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo
aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela administração da
unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da propriedade, a área deve ser
desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 3º A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da
unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas
em regulamento.

§ 4º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração
da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas
previstas em regulamento.Prof. André Rocha

@profandrerocha

Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente
nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa
científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas.

§ 1º A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em
seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei.

§ 2º Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam
quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da
unidade.

§ 4º A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável
pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e àquelas previstas
em regulamento.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Apostas
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Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na
criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a
cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.

§ 1º A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas
tradicionais (...), sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser
desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.

§ 7º A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em
situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista,
conforme o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Apostas

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações
tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais,
desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham
um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica.

§ 1º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao
mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos
modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem
como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente,
desenvolvido por estas populações.

§ 2º A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com
o que dispõe a lei.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Apostas
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§ 5º As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão às
seguintes condições:

I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de
acordo com o disposto no Plano de Manejo da área;
(...)
III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a
conservação; e

IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo
sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao
zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área.

§ 6º O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de proteção
integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será aprovado pelo
Conselho Deliberativo da unidade.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Apostas

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto
ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em EIA/RIMA, o
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do
Grupo de Proteção Integral (...)

§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem
beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor,
podendo inclusive ser contemplada a criação de novas Ucs.

§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de
amortecimento, o licenciamento só poderá ser concedido mediante autorização do órgão
responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de
Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias (...).

§ 4º A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em virtude do interesse público, ser
cumprida em unidades de conservação de posse e domínio públicos do grupo de Uso Sustentável,
especialmente as localizadas na Amazônia Legal.Prof. André Rocha

@profandrerocha
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Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto
ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em EIA/RIMA, o
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do
Grupo de Proteção Integral (...)

§ 2º Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem
beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor,
podendo inclusive ser contemplada a criação de novas Ucs.

§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de
amortecimento, o licenciamento só poderá ser concedido mediante autorização do órgão
responsável por sua administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de
Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias (...).

§ 4º A obrigação de que trata o caput deste artigo poderá, em virtude do interesse público, ser
cumprida em unidades de conservação de posse e domínio públicos do grupo de Uso Sustentável,
especialmente as localizadas na Amazônia Legal.Prof. André Rocha

@profandrerocha

Apostas

Art. 31. Para os fins de fixação da compensação ambiental, o IBAMA estabelecerá o grau de
impacto a partir de EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais
negativos sobre o meio ambiente.

§ 1º O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo.

§ 2º O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo empreendimento e das
características do ambiente a ser impactado.

§ 3º Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos referentes aos
planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação
de impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento,
inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais.

§ 4º A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles empreendimentos em
que for emitida a licença de instalação por trecho.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Art. 31-A. O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo produto do Grau de Impacto
- GI com o Valor de Referência - VR, de acordo com a fórmula a seguir:

CA = VR x GI, onde:

§ 2º O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI.

§ 3º As informações necessárias ao calculo do VR deverão ser apresentadas pelo empreendedor ao
órgão licenciador antes da emissão da licença de instalação.

§ 4º Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho do empreendimento, o
VR será calculado com base nos investimentos que causam impactos ambientais, relativos ao trecho.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Apostas

Art. 41. A Reserva da Biosfera é um modelo, adotado internacionalmente, de gestão integrada,
participativa e sustentável dos recursos naturais, com os objetivos básicos de preservação da
diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a
educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das
populações.

§ 1º A Reserva da Biosfera é constituída por:

I - uma ou várias áreas-núcleo, destinadas à proteção integral da natureza;

II - uma ou várias zonas de amortecimento, onde só são admitidas atividades que não resultem em
dano para as áreas-núcleo; e

III - uma ou várias zonas de transição, sem limites rígidos, onde o processo de ocupação e o manejo
dos recursos naturais são planejados e conduzidos de modo participativo e em bases sustentáveis.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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§ 2º A Reserva da Biosfera é constituída por áreas de domínio público ou privado.

§ 3º A Reserva da Biosfera pode ser integrada por unidades de conservação já criadas
pelo Poder Público, respeitadas as normas legais que disciplinam o manejo de cada
categoria específica.

§ 4º A Reserva da Biosfera é gerida por um Conselho Deliberativo, formado por
representantes de instituições públicas, de organizações da sociedade civil e da
população residente, conforme se dispuser em regulamento e no ato de constituição da
unidade.

§ 5º A Reserva da Biosfera é reconhecida pelo Programa Intergovernamental "O Homem
e a Biosfera – MAB", estabelecido pela Unesco, organização da qual o Brasil é membro.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

Apostas

CEBRASPE/CODEVASF - 2021
Acerca do planejamento e da gestão ambiental, julgue os itens
subsequentes.

As unidades de conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) são classificadas em unidades de uso integral e unidades de
proteção sustentável.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Categorias de UCs
 UCs de proteção integral x uso sustentável

UPI

I - Estação Ecológica;
II - Reserva Biológica;
III - Parque Nacional;
IV - Monumento Natural;
V - Refúgio de Vida Silvestre.

UUS

I - Área de Proteção Ambiental;
II - Área de Relevante Interesse Ecológico;
III - Floresta Nacional;
IV - Reserva Extrativista;
V - Reserva de Fauna;
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/TJ-PR - 2019
São unidades de conservação que admitem a habitação ou a permanência de
populações tradicionais

a) as reservas extrativistas e as reservas de fauna.
b) as estações ecológicas e as reservas biológicas.
c) as reservas de desenvolvimento sustentável e as florestas nacionais.
d) as reservas de fauna e os parques nacionais.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Prof. André Rocha
@profandrerocha

Art. 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas
quais sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas
pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público, em
local e condições acordados entre as partes.

CEBRASPE/PREF. CAMPO GRANDE -
2019
Acerca de tutela processual do meio ambiente, de crimes ambientais e de
espaços territoriais especialmente protegidos, julgue o item que se segue.

As populações tradicionais residentes em unidades de conservação deverão
ser, obrigatoriamente, realocadas pelo poder público e, por conseguinte,
indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes no local onde
habitavam.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Criação de UCs
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

Plano de Manejo

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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CEBRASPE/TJ-PR - 2019
Conforme a Lei n.º 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (SNUC), os requisitos necessários à criação de uma unidade de conservação, exceto no
caso de estação ecológica ou reserva biológica, são

a) a publicação de lei autorizadora, a realização de estudos técnicos para identificação da
localização, da dimensão e dos limites adequados da unidade, e a elaboração de licenciamento
ambiental.
b) a edição de ato autorizador do Poder Executivo e a realização de estudos técnicos e de consulta
pública para a identificação da localização, da dimensão e dos limites adequados da unidade.
c) a edição de ato autorizador do Poder Executivo, a elaboração de licenciamento ambiental, a
realização de consulta pública e a verificação da existência de população tradicional residente no
local.
d) a publicação de lei autorizadora, a elaboração de licenciamento ambiental, a identificação da
dimensão e dos limites da unidade e a verificação da existência de população tradicional residente
no local.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/SLU-DF - 2019
Sandra é proprietária de um sítio natural raro e de grande beleza cênica e
pretende utilizá-lo para aferir recursos advindos da visitação pública. No
entanto, o governo local emitiu decreto que constituiu um monumento natural
na área que envolve a propriedade de Sandra.

A respeito da situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

O regime da propriedade de Sandra somente poderia ser alterado por lei, não
sendo possível um decreto criar uma unidade de conservação no imóvel de sua
propriedade.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/SLU-DF - 2019
Com relação a unidades de conservação, julgue o item que se segue.

As reservas particulares do patrimônio natural são unidades de conservação
constituídas de áreas privadas e, por essa razão, seus proprietários são
dispensados de elaborar planos de manejo.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/SLU-DF - 2019
Com relação a unidades de conservação, julgue o item que se segue.

As áreas de proteção ambiental são unidades, em geral, extensas, com certa
porcentagem de ocupação humana, e cujas finalidades básicas são proteger a
diversidade biológica e disciplinar o processo de ocupação humana do solo.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/SLU-DF - 2019
Com relação a unidades de conservação, julgue o item que se segue.

Nos parques nacionais, são permitidos a visitação pública e o uso sustentável de
parcela de seus recursos naturais.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/SLU-DF - 2019
Com relação a unidades de conservação, julgue o item que se segue.

Estações ecológicas são unidades de posse e de domínio público, porém é
vedada a desapropriação de áreas particulares que estejam dentro dos limites
territoriais de uma estação ecológica se tais áreas forem preexistentes à criação
dessa unidade de conservação.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/PGE-AM - 2018
Com base na legislação aplicável ao SNUC e aos espaços territoriais
especialmente protegidos, julgue o seguinte item.

A reserva de desenvolvimento sustentável é um exemplo de unidade de
conservação de proteção integral.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/IPHAN - 2018
A respeito do estudo de impacto ambiental (EIA), das áreas de preservação
permanente e das unidades de conservação, julgue o próximo item.

A criação de uma unidade de conservação será precedida de estudos técnicos,
exigindo-se a realização de consulta pública apenas se a área estiver ocupada
por população indígena.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/IPHAN - 2018
A respeito do estudo de impacto ambiental (EIA), das áreas de preservação
permanente e das unidades de conservação, julgue o próximo item.

As unidades de conservação, consistentes no espaço territorial e seus recursos
ambientais, são legalmente instituídas pelo poder público, sob regime especial
de administração.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/MPE-PI - 2018
Um cidadão capturou um animal da fauna silvestre em um parque nacional e,
após ter saído do local, foi abordado por fiscais do IBAMA, que o autuaram
imediatamente. O cidadão disse aos fiscais que capturou o animal apenas para
a sua recreação e a de seus netos.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item a seguir, acerca de
aspectos legais a ela relacionados.

Uma vez que no parque nacional é possível o desenvolvimento de atividades de
educação ambiental, ele se enquadra com uma unidade de uso sustentável.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/PF - 2018
Criado por decreto em novembro de 1961, o Parque Nacional de Brasília (PNB), com área
superior a 40 ha, tem o objetivo de proteger os rios fornecedores de água potável à
capital federal e de manter a vegetação em estado natural.

A principal atração do parque são suas piscinas. Os visitantes, depois de pagarem uma
taxa de visitação, têm acesso às piscinas, que se formaram a partir dos poços de água
que surgiram às margens do córrego Acampamento devido à extração de areia feita
antes da implantação de Brasília.

O PNB teve seus limites alterados por lei, em março de 2006: perdeu uma área para um
projeto habitacional na capital federal e ganhou novas áreas que ampliaram a unidade
de conservação.

Internet: <www.icmbio.gov.br> (com adaptações).
Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/PF - 2018
A partir do texto apresentado, julgue o próximo item, relativos à criação, aos
tipos e às alterações de unidades de conservação, de acordo com dispositivos
da Lei n.º 9.985/2000.

De acordo com os dados do texto, o PNB constitui exemplo de uma unidade de
uso sustentável, e o fato de a sua principal atração serem as piscinas faz que
seja permitido o uso direto dos recursos naturais dessa unidade.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/PF - 2018
A partir do texto apresentado, julgue o próximo item, relativos à criação, aos
tipos e às alterações de unidades de conservação, de acordo com dispositivos
da Lei n.º 9.985/2000.

Embora tenha sido implementada por lei, a ampliação da área do PNB poderia
ter-se dado por intermédio de decreto, pois essa modalidade de alteração pode
ser feita por instrumento normativo de nível hierárquico igual ao daquele que
tiver criado a unidade.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/PF - 2018
A partir do texto apresentado, julgue o próximo item, relativos à criação, aos
tipos e às alterações de unidades de conservação, de acordo com dispositivos
da Lei n.º 9.985/2000.

Caso tivesse ocorrido posteriormente ao advento da lei que instituiu o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), a criação do PNB
deveria ter sido precedida de estudos técnicos e de consulta pública.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/PGM-JOÃO PESSOA - 2018
Considerando o que dispõe a CF a respeito da proteção ao meio ambiente,
julgue o item subsequente.

Compete ao poder público definir espaços territoriais ambientalmente
protegidos, sendo a sua supressão permitida somente através de lei.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/TRF 5ª REGIÃO - 2017
Em 2008, o governo de determinado estado da Federação criou, por lei, uma
estação ecológica e, por decreto, uma reserva biológica. Em ambos os casos, os
estudos técnicos foram previamente realizados, mas não houve consulta
pública. Anos depois, por lei específica, o governo reduziu os limites das
unidades criadas.

Considerando essa situação, assinale a opção correta.

a) Tanto a criação quanto a redução dos limites da reserva biológica poderiam
ter sido feitas por decreto.

b) Para a criação de ambas as unidades, os estudos técnicos eram, de fato,
necessários.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/TRF 5ª REGIÃO - 2017
c) Tanto a criação quanto a redução dos limites da estação ecológica poderiam
ter sido feitas por decreto.

d) Para a criação de ambas as unidades, a consulta pública era indispensável.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

CEBRASPE/PREF. FORTALEZA - 2017
A respeito da Política Nacional de Meio Ambiente, dos recursos hídricos e
florestais e dos espaços territoriais especialmente protegidos, julgue o item a
seguir.

Nos parques nacionais, que são unidades de proteção integral, é permitida a
realização de atividades educacionais e de recreação bem como o turismo
ecológico.

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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CEBRASPE/PREF. FORTALEZA - 2017
Com base na Lei n.º 9.985/2000, que instituiu o SNUC, assinale a opção correta,
acerca do Parque Nacional do Iguaçu, unidade de conservação localizada no
extremo oeste do estado do Paraná.

a) Eventual redução dos limites originais do referido parque só poderá ser feita
mediante lei específica.

b) Por ser unidade de conservação já constituída como parque nacional por ato
do poder público, o parque em apreço não pode integrar reserva da biosfera.

c) O parque em apreço classifica-se como unidade de uso sustentável.

d) Áreas particulares dentro do perímetro do parque em consideração podem
ser exploradas economicamente, desde que se observe o plano de manejo da
unidade.

Prof. André Rocha
@profandrerocha

OBRIGADO

Prof. André Rocha
@profandrerocha
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Aspectos Históricos, Sociais, 
Geopolíticos e Ambientais da 
Região da Amazônia Legal

Prof. Sérgio Henrique

Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique
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Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

 Diversidade biológica e sociodiversidade: 
As áreas habitadas pelas comunidades tradicionais são as mais preservadas globalmente.

 Crescimento econômico X Desenvolvimento sustentável.

 Etnocídio.

 Etnodesenvolvimento.

 Democracia ecológica: Política ambiental, democracia participativa.

 Bioeconomia.
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Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

AMAZÔNIA LEGAL: 

SNUC.
Corredores ecológicos.
Mosaicos de áreas protegidas: 
para integração entre gestores de UC e a população local, valorização da sociodiversidade.
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Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

1. (IBAMA Cebraspe 2022)

A democracia ecológica está associada à política ambiental que representa a 
democracia participativa, exercida por meios alternativos às instituições políticas 
tradicionais, sendo sua função romper com a regra majoritária e contribuir com o 
aprendizado reflexivo.  

Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

2. (ICMBIO-Exclusiva)
Mosaico de unidades de conservação (UC) é um modelo de gestão que busca a 
participação, integração e envolvimento dos gestores de UC e da população local na 
gestão das mesmas, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a 
valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto 
regional. 

Certo

653

654



Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

3. (ICMBIO-exclusiva)

O reconhecimento de um mosaico se dá quando existir um conjunto de UC 
próximas, justapostas ou sobrepostas, pertencentes a diferentes esferas de governo 
ou não.

Certo

Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

Quando o Brasil se destacou pelo combate vigoroso ao desmatamento,
reduzido em 80% na Amazônia entre 2004 e 2012, ao mesmo tempo a
produção agropecuária da região aumentou devido à tecnologia avançada
aplicada nas áreas de produção de soja, sobretudo em Mato Grosso.

Disponível em https://www.dw.com/pt-br/como-desenvolver-a-economia-na-amaz%C3%B4nia-sem-desmatar/a-52255016

Tendo o texto acima como referência, julgue os itens 1 e 2 acerca de aspectos a
ele relacionados.
Um dos principais fatores responsáveis para a preservação do meio ambiente,
inclusive mantendo a floresta amazônica em pé, é a criação de gado na região
que tem utilizado, entre tantas outras técnicas, o manejo sustentável dos
pastos.

Errado

4. (ICMBIO-Exclusiva)
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Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

Para combater o desmatamento e manter a floresta em pé, é necessário a
sinalização e efetivação do uso intensivo da fiscalização, bem como apoiar
a comunidade científica e os povos tradicionais que lutam para a
valorização do uso sustentável da floresta.

Certo

5. (ICMBIO-Exclusiva)

Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

A atividade de produção da borracha provocou um surto de desmatamento, 
devido às características de extração e beneficiamento do látex.

Errado

6. (ICMBIO-Exclusiva)
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Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

De acordo com as autoridades, a Amazônia brasileira tem um grande potencial para
geração hidrelétrica, graças às quantidades enormes de água que passam pela região e
às quedas topográficas significativas nos afluentes do Rio Amazonas, quando esses
descem a partir do Escudo Brasileiro (na parte sul da região) ou do Escudo Guianenses
(no lado norte).

Disponível em https://repositorio.inpa.gov.br/bitstream/1/4684/1/hidreletricas_na_Amazonia_v1.pdf

Tendo o texto acima como referência sobre as hidrelétricas na Amazônia, julgue os
itens 5 e 6 a seguir:
Estudos indicam que as hidrelétricas previstas para a região da Amazônia brasileira
inundariam apenas 2% do total da floresta, trazendo poucos impactos ambientais e,
consequentemente, aumento da geração de energia no país dado a criticidade vivida
em 2020 e 2021 com a crise hídrica e o possível pane na geração de energia no país.

Errado

7. (ICMBIO-Exclusiva)

Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

A crescente demanda por eletricidade no país tem sido utilizada como
justificativa principal para implantação de novos projetos. No que tange às
usinas hidrelétricas planejadas para a Amazônia, é significativa a quantidade
prevista para as bacias dos rios Tapajós e Madeira.

Certo

8. (ICMBIO-Exclusiva)
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Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

A exploração das terras amazônicas tem favorecido estratégias geopolíticas e
de desenvolvimento econômico congruentes com o paradigma do
desenvolvimento sustentável, assegurando a conservação da biodiversidade
local, a melhoria das condições de vida de suas populações e a inserção dessa
região na economia global.

Errado

9. (ICMBIO-Exclusiva)

Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

Segundo a Política Nacional da Biodiversidade (PNB), a conservação e a
utilização sustentável da biodiversidade devem contribuir para o
desenvolvimento econômico e social e para a erradicação da pobreza.

Certo

10. (ICMBIO-Exclusiva)
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Prof. Sérgio Henrique

@professorsergiohenrique História e Atualidades com 
Sergio Henrique

@profsergiohenrique

Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

A mineração desmatou 405,36 km² da Amazônia Legal nos últimos cinco anos,
segundo dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real
(Deter), do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), reunidos pelo G1. A área
derrubada equivale a cerca de 40,5 mil campos de futebol. Ao longo de 2019 e
2020, esse desmatamento causado pela atividade mineradora registrou recordes
e avançou sobre áreas de conservação.

Disponível em https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/12/06/mineracao-na-amazonia-bate-recordes-de-desmate-nos-ultimos-dois-anos-e-
avanca-sobre-areas-de-conservacao.ghtml

A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir.
A atividade mineradora – principalmente quando ilegal e associada ao garimpo –
contamina rios e pessoas, gera violência contra comunidades tradicionais e
desencadeia outras ações predatórias.

Certo

11. (ICMBIO-Exclusiva)
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Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

Apesar das áreas de mineração na Amazônia Legal ser em sua maioria legalizada,
essa atividade vem causando grandes impactos ambientais, principalmente
quando se leva em consideração as populações tradicionais que vivem no
entorno desta atividade.

Errado

12. (ICMBIO-Exclusiva)

Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

Há de se notar que, quanto maior é o nível de desmatamento em uma
determinada região, maior é o seu índice de desenvolvimento humano, dado
a potencialidade econômica e o grau de infraestrutura construída a partir das
atividades estabelecidas na região.

Errado

13. (ICMBIO-Exclusiva)
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Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

O crescimento da economia brasileira a partir da década de 1950, dentro do
processo dos planos desenvolvimentistas, passou a considerar a conservação do
meio ambiente como um dos principais critérios do desenvolvimento regional,
em especial a região Norte.

Errado

14. (ICMBIO-Exclusiva)

Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

“Por isso, defendemos à terra, o território, o fortalecimento de políticas públicas
para a agricultura familiar e a produção da sociobiodiversidade na Amazônia, para
que povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e camponesas possam
ter uma vida digna para usufruir o bem-viver na Panamazônia.”

Carta de Xapuri em defesa dos territórios e do Bem Viver nas Amazônias, realizado em 17 dez. 2021, no Encontro 
Amazônico: Terra, Território e Mudança Climática, em Xapuri, no Acre.

,

A cerca da temática, julguem os itens a seguir:
A relação dos povos amazônicos com a floresta é muito importante, pois as árvores
armazenam uma grande quantidade de carbono, além de retirá-lo da atmosfera e
esses povos são muito eficazes em manter a floresta em pé e valorizar todos os seus
serviços ecossistêmicos.

Certo

15. (ICMBIO-Exclusiva)
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Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

A Amazônia possui uma dinâmica própria: muitos cientistas apontam que a
própria floresta controla o clima sobre a região amazônica. Isso faz do
ecossistema da Amazônia, um ecossistema único no nosso planeta. Assim, pode-
se considerar a floresta como uma grande fonte de vapor d’água para a
atmosfera até no sul-sudeste do país, e até mesmo para a atmosfera global.

Certo

16. (ICMBIO-Exclusiva)

Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

A criação e a manutenção de Áreas Protegidas – Unidades de Conservação
(UCs) e Terras Indígenas (TIs) – é uma das estratégias que tem mostrado
poucaeficiência para a conservação dos recursos naturais na Amazônia e o
seu desenvolvimento econômico, pois limita a ação estratégica na região.

Errado

17. (ICMBIO-Exclusiva)
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Simulado ICMBio
Prof. Sérgio Henrique

18. (ICMBIO-Exclusiva)
A diversidade sociocultural da Amazônia é parte de seu rico patrimônio, assim
como a diversidade biológica. O conhecimento tradicional acumulado pelas
populações locais – de ribeirinhos, seringueiros, piabeiros, coletores de
castanha e demais extrativistas – pode servir de base para o estabelecimento
de regras eficazes de manejo e proteção dos recursos naturais.

Certo

Prof. Sérgio Henrique

@professorsergiohenrique História e Atualidades com 
Sergio Henrique

@profsergiohenrique
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OBRIGADO

Prof. Sérgio Henrique
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