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O Caderno de Questões contém 40 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
CONFIRA O GABARITO DO SEU CADERNO DE QUESTÕES COM O CARTÃO DE RESPOSTA
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e

Gabarito. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de Cartão de Respostas, por
erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
sem levar o Caderno de Questões.
7. O candidato só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será afixado no Posto de Atendimento e disponibilizado no site www.concursofec.uff.br,
na data estabelecida no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.
BICHO EM CATIVEIRO
Se o ideal seria que todo animal nunca saísse de seu
habitat, como justificar a existência dos zoológicos? Há
quem os defenda, e a razão não é mostrar espécies
silvestres às crianças.
Na animação “Madagascar”, da Dreamworks, uma zebra
do zoológico de Nova York convence seus colegas leão,
hipopótamo e girafa que a vida em cativeiro é enfadonha e
que a verdadeira felicidade está na selva. Fogem e, depois de
muitos percalços até a ilha africana que dá nome ao filme,
encaram a dura realidade: eles não sabem mais brigar pela
própria comida, nem se defender dos predadores. [...] Na vida
real, o tema é delicado. Profissionais dos zoológicos e
defensores dos direitos dos animais de todo o mundo vêm
travando discussões sobre a necessidade da manutenção de
animais em cativeiro. E como não se pode contar com a
opinião dos principais interessados, a polêmica prossegue.
Diretores de zoológicos dos EUA, por exemplo, estudam
a viabilidade de pôr fim à exibição de animais de grande porte,
principalmente ursos e elefantes. A justificativa é mais do que
válida: esses bichos têm demonstrado grande variação de
comportamento, em alguns casos até neuroses, e problemas
físicos, como artrite, decorrentes da falta de espaço nos
cativeiros. Por aqui, Ibama e sociedades de zoológicos têm
uma convicção: o cativeiro é necessário. Não para poder
mostrar animais silvestres às crianças, como muitos
acreditam. Apesar de ser cobrado de todos os zôos que
desenvolvam atividades de educação ambiental, há outras
duas razões de maior urgência para os próprios animais.
A primeira delas diz respeito à pesquisa, que garante a
reprodução em cativeiro e a conseqüente manutenção da
espécie. “Até uns anos atrás, quase não havia mais micosleões-dourados no Rio de Janeiro. Graças ao trabalho dos
zoológicos, eles voltaram. Foi feita a reprodução em cativeiro
e, pouco a pouco, eles foram reintegrados à natureza. O
pessoal os treinou a buscar comida, a se defender”,
exemplifica o coordenador geral de fauna do Ibama, Ricardo
Soavinski. [...]
O segundo ponto levantado por quem defende a
manutenção dos animais em cativeiro é, justamente, a
dificuldade para eles se reintegrarem à natureza. Além de
desaprenderem a se virar na mata, ao sair de seu habitat, eles
passam a carregar bactérias, protozoários e vírus que, se
levados aos demais animais dessa e de outras espécies,
podem causar verdadeiros desastres ecológicos.
Legalmente, é proibido retirar animais da natureza, seja para
a exibição em zoológicos ou qualquer outro fim. No entanto,
há os animais que estão nos zôos desde antes da
promulgação da lei, e que não se readaptariam, e também os
provenientes do tráfico. [...] Algumas estatísticas falam de 12
milhões de animais silvestres capturados pelo tráfico
anualmente. Outras calculam que passe dos 38 milhões. [...]
Condições mínimas
Não existe um padrão mundial que determine as
condições em que os animais devem ser mantidos em
cativeiro. No Brasil, a lei de zoológicos é de 1983 e foi
elaborada por técnicos com base em experiências nacionais e
internacionais de sucesso em reprodução e bem-estar. O
órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da lei é o
Ibama. Em sua vistoria mais recente, foram avaliados os
zoológicos do Sudeste, onde estão 70 dos 140 do País. Os
resultados foram os seguintes: 42,85% estão adequados,
11,4% foram fechados e os demais receberam um termo de
ajuste de conduta, com a ameaça de serem também fechados
caso não façam as adaptações necessárias.
BOSCOLI, C. Zucare. Revista Isto é Online, 05/07/2006 http://www.terra.com.br/istoe/, com adaptações.)
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1. De acordo com o primeiro parágrafo do texto, em relação
ao tema dos animais em cativeiro:
A) como os animais não conseguem mais procurar comida
nem se defender dos inimigos, os especialistas preferem
mantê-los nos zoológicos;
B) a realidade imita a ficção, pois tanto os homens como os
animais consideram mais adequado acabar com os
zoológicos;
C) as discussões continuam, já que os principais
interessados, que são os profissionais dos zoológicos e
os defensores dos direitos dos animais, não podem dar
opinião;
D) ainda não há uma solução para o problema, pois
especialistas de campos distintos não chegaram a um
consenso;
E) profissionais de todo o mundo concluíram que não se
deve manter animais em cativeiro, mas ainda não
decidiram o que fazer.
2. Para que se mantenha o mesmo sentido, o trecho
“Diretores de zoológicos dos EUA [...] estudam a viabilidade
de pôr fim à exibição de animais de grande porte,
principalmente ursos e elefantes” (2º parágrafo) deve ser
reescrito como em:
A) É analisada por dirigentes de zoológicos norteamericanos a possibilidade de acabar com a exibição de
grandes animais, em especial ursos e elefantes.
B) Analisa-se a variabilidade de finalizar a exibição de
grandes animais, como ursos e elefantes, nos zoológicos
dos Estados Unidos.
C) Dirigentes de zoológicos americanos discutem a
durabilidade de terminar com a mostra de animais
maiores, principalmente ursos e elefantes.
D) A probabilidade de encerrar a exibição de animais de
grande porte, de ursos e de elefantes é pesquisada por
donos de zoológicos norte-americanos.
E) É possível que diretores de zoológicos americanos
estudem o fim da exibição em cativeiro de ursos e
elefantes, animais de grande porte.
3. Observe os trechos a seguir.
I.

“Diretores de zoológicos dos EUA, por exemplo, estudam
a viabilidade de pôr fim à exibição de animais de grande
porte, principalmente ursos e elefantes. A justificativa é
mais do que válida: esses bichos têm demonstrado
grande variação de comportamento, em alguns casos até
neuroses, e problemas físicos, como artrite, decorrentes
da falta de espaço nos cativeiros.”

II. “Por aqui, Ibama e sociedades de zoológicos têm uma
convicção: o cativeiro é necessário”.
A relação de sentido que se estabelece entre I e II é de:
A)
B)
C)
D)
E)

lugar;
explicação;
oposição;
exemplificação;
finalidade.

4. No Brasil, o que justifica a manutenção dos zoológicos é:
A) a importância dessas instituições para a pesquisa e a
dificuldade de readaptação dos animais à natureza;
B a ocorrência de problemas de saúde nos animais, como
artrite e neuroses, e a manutenção das espécies;
C) o desenvolvimento de atividades de educação ambiental
e a proibição de se retirarem animais da natureza;
D) a necessidade de mostrar às crianças a vida silvestre e a
reprodução em cativeiro de animais em extinção;
E) a preservação das espécies raras e a falta de espaço para
animais de grande porte na natureza.

5. No trecho “A primeira DELAS diz respeito à pesquisa, que
garante a reprodução em cativeiro e a conseqüente
manutenção da espécie” (3º parágrafo), o elemento em
destaque faz referência a:
A)
B)
C)
D)

neuroses;
atividades de educação ambiental;
sociedades de zoológicos;
a reprodução em cativeiro e a conseqüente manutenção
da espécie;
E) duas razões.

6. No trecho “Até uns anos atrás, quase não havia mais
micos-leões-dourados no Rio de Janeiro. GRAÇAS AO
trabalho dos zoológicos, eles voltaram”, para que se
mantenha o sentido original, o termo em destaque NÃO pode
ser substituído por:
A)
B)
C)
D)
E)

Por causa do;
Apesar do;
Devido ao;
Com o;
Em decorrência do.

7. Para que seja mantido o sentido original do período “No
entanto, há os animais que estão nos zôos desde antes da
promulgação da lei, [...] e também os PROVENIENTES do
tráfico”, a palavra em destaque pode ser substituída por todas
as relacionadas abaixo, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

procedentes;
oriundos;
ascendentes;
originários;
vindos.

8. Da leitura do trecho “Em sua vistoria mais recente, foram
avaliados os zoológicos do Sudeste, onde estão 70 dos 140
do País. Os resultados foram os seguintes: 42,85% estão
adequados, 11,4% foram fechados e os demais receberam
um termo de ajuste de conduta, com a ameaça de serem
também fechados caso não façam as adaptações
necessárias” (5º parágrafo), pode-se inferir que:
A) dos 140 zoológicos brasileiros, quase metade está
adequada, mais de 10% foram fechados e todos os outros
precisam adaptar-se às normas do Ibama;
B) o resultado da avaliação do Ibama sobre os zoológicos
do Brasil está muito abaixo do esperado, em comparação
com outros países;
C) pouco mais da metade dos 140 zoológicos brasileiros
recebeu um termo de ajuste de conduta expedido pelo
Ibama;
D) pouco menos da metade dos zoológicos do Sudeste
precisa se adequar à lei de zoológicos, de 1983, para
evitar o fechamento;
E) os zoológicos do Sudeste, 70 dos 140 do País, estão em
melhor situação do que os outros, já que quase metade
está adequada.

9. Nos vocábulos “reintegrados” e “desaprenderem”, os
prefixos têm, respectivamente, o sentido de:
A)
B)
C)
D)
E)

10. Observe as frases a seguir.
I.

A lei de zoológicos foi promulgada ____ 24 anos, ____ fim
de garantir os cuidados com os animais.
II. O descumprimento das normas pode levar ____ uma
punição mais severa: o fechamento do zoológico.
III. O Ibama concedeu permissão ____ prefeitura para abrir
um novo zoológico.
Para o correto preenchimento das lacunas das frases acima,
têm de ser usados, respectivamente, os termos:
A)
B)
C)
D)
E)

há / a / a / à;
a / à / há / à;
há / a / à / há;
à / há / à / a;
há / a / há / a.

11. O único trecho em que a pontuação foi feita
adequadamente é:
A) Os micos-leões-dourados não se extinguiram graças ao
trabalho, sério dos zoólogos.
B) Não só os ursos mas também, os elefantes, sofrem com a
falta de espaço no cativeiro.
C) A dificuldade dos animais é principalmente, a
reintegração à natureza.
D) Diretores de zoológicos brasileiros, consideram
importante mantê-los funcionando.
E) É necessário, acima de tudo, fiscalizar o cumprimento da
lei nos zoológicos.

12. Observe os verbos a seguir e seus respectivos
substantivos derivados: demitir / demissão; organizar /
organização. São escritos, respectivamente, com SS e Ç os
substantivos derivados dos verbos:
A)
B)
C)
D)
E)

emitir e conceder;
discutir e comunicar;
conduzir e conceber;
complicar e curtir;
perceber e reidratar.

13. As frases a seguir contêm lacunas no lugar dos verbos.
I.

Cada um dos animais ____ receber tratamento adequado
às suas necessidades.
II. Não só os ursos, mas também os elefantes daquele
zoológico ____ falta de espaço.
III. Todo mês, ____ para o zoológico municipal as aves
apreendidas pelo Ibama.
Os verbos que, respectivamente, completam corretamente as
lacunas estão em:
A)
B)
C)
D)
E)

deve / sente / encaminham-se;
devem / sente / encaminham-se;
deve / sente / encaminha-se;
devem / sentem / encaminha-se;
deve / sentem / encaminham-se.

reciprocidade / falta;
intensificação / negação;
repetição / ação contrária;
retrocesso / afastamento;
oposição / reforço.
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14. Na frase “O pessoal os treinou a buscar comida”, o
pronome pessoal oblíquo átono está proclítico ao verbo, mas
também poderia estar enclítico: “O pessoal treinou-os a
buscar comida”. O mesmo pronome também pode assumir as
duas posições na frase:
A) O zoológico cuidará bem dos animais: o treinador ____
alimentará ____ todos os dias de manhã.
B) O zoológico cuida bem dos animais: o treinador sempre
____ alimenta ____ todos os dias de manhã.
C) Se o zoológico cuidasse bem dos animais, o treinador
____ alimentaria ____ todos os dias de manhã.
D) O zoológico cuida bem dos animais: o treinador ____
alimenta ____ todos os dias de manhã.
E) O zoológico cuida mal dos animais: o treinador não ____
alimenta ____ todos os dias de manhã.

15. Está na voz passiva o verbo do período “No Brasil, a lei de
zoológicos [...] foi elaborada por técnicos com base em
experiências nacionais e internacionais de sucesso em
reprodução e bem-estar”. Também está na voz passiva o
verbo do trecho:
A) “esses bichos têm demonstrado grande variação de
comportamento”.
B) “pouco a pouco, eles foram reintegrados à natureza”.
C) “eles passam a carregar bactérias, protozoários e vírus”.
D) “defensores dos direitos dos animais de todo o mundo
vêm travando discussões”.
E) “Não para poder mostrar animais silvestres às crianças”.

16. A locução prepositiva em destaque no trecho “ALÉM DE
desaprenderem a se virar na mata, ao sair de seu habitat, eles
passam a carregar bactérias, protozoários e vírus” exprime o
sentido de:
A)
B)
C)
D)
E)

oposição;
alternância;
conclusão;
explicação;
adição.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
17. As informações a seguir: área e características da floresta
(fauna, flora, topografia, solo), técnicas de exploração,
regeneração e crescimento de espécies comerciais, medidas
de proteção das espécies não comerciais, nascentes e cursos
d'água, cronograma da exploração anual e projeção dos
custos e benefícios do empreendimento são relevantes em
um:
A)
B)
C)
D)
E)

Estudo de Impacto Ambiental;
Plano de Manejo Florestal;
Relatório de Impacto Ambiental;
Projeto de Zoneamento Ambiental;
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.

19. De acordo com a legislação ambiental as faixas de
preservação de vegetação, geralmente ao longo dos rios e de
qualquer curso d'água; ao redor das lagoas, lagos ou
reservatórios naturais ou artificiais; nas nascentes, ainda que
intermitentes, "olhos d'águas” e em topos e encostas de
morros, destinadas à manutenção da qualidade do solo e das
águas são consideradas:
A)
B)
C)
D)
E)

Área de Reserva Legal;
Área de Preservação Permanente;
Área Especialmente Protegida;
Área de Uso Sustentável;
Reserva de Desenvolvimento Sustentável.

20. O item que NÃO expressa a verdade sobre a fauna e flora é:
A) A introdução de espécies exóticas num ecossistema não
causa desequilíbrio no mesmo.
B) A utilização da Mata Atlântica requer autorização do órgão
ambiental competente.
C) A fauna é um bom indicador da qualidade ambiental da
flora.
D) A quantidade e variedade das espécies animais é
proporcional à qualidade da flora.
E) Há um equilíbrio natural estabelecido no interior dos
ecossistemas.

21. No que diz respeito à Mata Atlântica pode-se afirmar que:
A) apresenta formação homogênea;
B) não apresenta grande biodiversidade;
C) são extensões da mesma, os ecossistemas de
manguezais e restingas;
D) sua extração não causa danos ambientais;
E) encontra-se com praticamente toda sua cobertura
vegetal preservada.
22. NÃO está sujeita à outorga pelo Poder Público o direito de
uso dos recursos hídricos de:
A) derivação ou captação de parcela de água existente em
um corpo d'água para consumo final;
B) extração de água de aqüífero subterrâneo para insumo
de processo produtivo;
C) aproveitamento de potencial hidrelétrico;
D) as acumulações de volume de água consideradas
insignificantes;
E) lançamentos em corpo d'água de esgotos e demais
resíduos líquidos ou gasosos.

23. A outorga de direito de uso dos recursos hídricos é de
competência do:
A)
B)
C)
D)
E)

Comitê de Bacia;
Órgão Gestor;
Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
Município.

18. Os padrões de qualidade ambiental são um dos
instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. O ato
normativo que regulamenta esse instrumento é:

24. Conforme previsto na Lei das Águas, os estudos,
programas, projetos e obras incluídos nos Planos de
Recursos Hídricos são financiados pela arrecadação da
cobrança:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)
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Resolução CONAMA;
Lei Federal;
Constituição Federal;
Portaria normativa IBAMA;
Deliberação CECA.

pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica;
de impostos do Município;
da taxa de tratamento de água;
do ICMS ecológico;
da taxa de licenciamento ambiental.

25. Quanto à outorga de uso dos recursos hídricos, esta
NÃO:

30. Acerca do serviço ambiental prestado pela cobertura
vegetal, pode- se afirmar EXCETO que:

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)
E)

é obrigatória a sua solicitação ao órgão competente;
pode ser suspensa, em qualquer hipótese;
tem prazo definido para sua validade;
é condicionada à preservação dos usos múltiplos da
bacia;
E) implica na alienação das águas, mas sim o simples direito
de uso.
26. O número de representantes do Poder Público, usuários
da águas e entidades civis, bem como os critérios para sua
indicação, desde que limitada à representação do Poder
Público a metade do total de membros, será estabelecido por:
A)
B)
C)
D)
E)

Norma do Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
Regimento Interno do Comitê de Bacia Hidrográfica.
Norma do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
Portaria do Órgão Gestor de Recursos Hídricos.
Regimento Interno da Agência de Bacia Hidrográfica.

influencia o clima e o efeito estufa;
fornece oxigênio pela fotossíntese;
proporciona a beleza cênica;
permite o seqüestro de Carbono;
diminui a infiltração da chuva no solo.

31. A destruição da camada de ozônio tem conseqüências
diretas na saúde humana, destacando-se o aumento de
doenças como:
A)
B)
C)
D)
E)

câncer de pele e catarata;
febre amarela e dengue;
leishmaniose e Chagas;
esquistossomose e malária;
leptospirose e salmonelose.

32. Em relação ao manejo de florestas pode-se afirmar
EXCETO que:
27. O Termo de Compromisso Ambiental foi um instrumento
que surgiu a partir da instituição da Medida Provisória 194924/00 relacionada à Lei Federal nº 9.605/98. Este instrumento
permitiu:
A) o aumento das penas previstas na legislação ambiental;
B) a maior participação da sociedade civil na gestão
ambiental;
C) a implementação do programa de auto-controle das
empresas;
D) a descentralização do Estado nas ações de controle
ambiental;
E) a possibilidade de negociação entre o órgão ambiental e
as empresas.
28. Quando se trata do ambiente urbano, pode-se dizer que a
única alternativa FALSA é:
A) É formado por dois sistemas intimamente relacionados: o
natural e o antrópico.
B) Funciona como um sistema aberto, dependente de
centros produtores fora de seu território.
C) O homem não é o principal iniciador e operador das
alterações ambientais.
D) As características ambientais devem orientar o
planejamento de uma área urbana.
E) Os recursos bióticos e abióticos se relacionam entre si
influindo uns sobre os outros.

29. O processo de urbanização provoca alterações no Ciclo
Hidrológico, como:
A) aumento da evapo-transpiração em conseqüência da
redução da vegetação;
B) diminuição do escoamento superficial em conseqüência
da ocupação do solo;
C) aumento da infiltração da água de chuva em
conseqüência da redução da vegetação;
D) aumento da ocorrência de enchentes em conseqüência
do escoamento superficial;
E) diminuição do assoreamento das coleções superficiais de
água em conseqüência da erosão.

A)
B)
C)
D)
E)

apresenta maior rentabilidade;
é uma oportunidade de mercado;
permite a continuidade da produção;
aumenta os riscos de acidentes de trabalho;
retém a maior parte da diversidade vegetal original.

33. No manejo florestal é importante observar a correta
metodologia para que se alcance bons resultados. A
alternativa que NÃO é expressão da verdade quando se trata
de manejo florestal é:
A) O corte deve verificar a direção de queda para evitar
possíveis acidentes.
B) Um suporte de viveiros de mudas para apoio à
regeneração das clareiras é importante.
C) O zoneamento deve identificar áreas de preservação
permanente e áreas de exploração.
D) O censo deve avaliar, medir e mapear as árvores de valor
comercial.
E) A implantação de quebra-fogo natural e aceiro é
dispensável para prevenir incêndios.

34. De acordo com a legislação aplicável à flora, a definição, a
seguir, “Área privada, gravada com perpetuidade, mediante
termo de compromisso com o órgão ambiental, averbado no
Registro de Imóveis, com o objetivo de conservar a diversidade
biológica, permitidas a pesquisa cientifica e a visitação turística,
recreativa e educacional, de acordo com o plano de manejo ou
de proteção e de gestão, isentas de ITR (Decreto Federal
1.922/96 e art. 21 da Lei n° 9.985/00)”, se refere a:
A)
B)
C)
D)
E)

Jardim Botânico;
Horto Florestal;
RPPN;
APP;
Áreas de Interesse Especial.

35. De acordo com a legislação aplicável à flora “Sistema de
exploração baseado na coleta e extração de modo
sustentável, de recursos naturais renováveis” se refere à
definição do conceito de:
A)
B)
C)
D)
E)

uso sustentável;
extrativismo;
uso direto;
plano de manejo;
reserva de desenvolvimento sustentável.
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36. A principal fonte de poluição difusa nos rios das áreas
urbanas é o lançamento:
A)
B)
C)
D)
E)

de efluentes de indústrias;
de esgotos de residências;
das águas pluviais que lavam as ruas;
de resíduos sólidos provenientes de aterros;
de resíduos hospitalares.

37. Quanto à proteção de aqüíferos é ERRADO afirmar que:
A) reflorestar e proteger áreas de recarga;
B) proibir a construção de aterros sanitários em áreas de
recarga;
C) construir aterros sanitários em áreas de alta
permeabilidade;
D) evitar uma alta taxa de impermeabilização do solo;
E) garantir o afastamento do sistema de absorção de
efluente.

38. Conforme estabelecido na legislação federal de
licenciamento ambiental, as atividades ou empreendimentos
cujos impactos ambientais diretos ultrapassem mais de um
município ou em unidade de conservação de domínio
estadual, devem ser licenciados pelo:
A)
B)
C)
D)
E)

Órgão Estadual de Meio Ambiente.
IBAMA.
Município.
Órgão Gestor dos Recursos Hídricos.
Órgão Estadual Gestor das Florestas.

39. Na lei de Crimes Ambientais estão previstas as seguintes
sanções penais para as pessoas físicas: penas privativas de
liberdade, penas restritivas de direito e multa. As penas
podem ser atenuadas no caso de o agente ter cometido o
crime quando:
A) através da facilitação de funcionário público no exercício
de suas funções;
B) atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios
oficiais;
C) praticado no interior de espaço territorial especialmente
protegido;
D) praticado por agente de baixo grau de instrução e
escolaridade;
E) atingindo áreas urbanas e assentamentos urbanos.

40. Quanto aos programas de monitoramento é ERRADO
afirmar que:
A) é definido como um sistema contínuo de observação, de
medição e de avaliações para um fim definido;
B) o processo não está previsto nos Estudos de Impacto
Ambiental;
C) sua metodologia deve incluir a medição das condições
iniciais, visando avaliar a situação anterior à intervenção
do empreendimento;
D) todo EIA/RIMA deve apresentar um programa de
monitoramento ambiental, com objetivos, instrumentos e
periodicidade;
E) determina a eficácia das medidas mitigadoras, permitindo
a compensação por efeitos adversos.
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