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PROVA DE CONHECIMENTOS BÁSICOS – PARA TODOS OS TEMAS 

 
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
ANALISTA AMBIENTAL - TEMA 1: LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

57  C E Deferido c/ alteração
A ISO26000 não trata de responsabilidade ambiental, e sim de responsabilidade social, portanto, opta-se pela alteração do gabarito. 
60  C E Deferido c/ alteração
O Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos não é aprovado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica, a quem 
compete agir apenas no âmbito de sua área de atuação. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item. 
73  C E Deferido c/ alteração

O termo "especificamente" induz o candidato a pensar a aplicação da lei nas cidades, exclusivamente, o que seria um equívoco. Portanto, opta-se pela alteração do 
gabarito. 
75  C - Deferido c/ anulação

Há controvérsias no que tange ao assunto tratado no item. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 

83  E C Deferido c/ alteração

De fato, a estrutura trófica de um ecossistema compõe-se de um estrato autotrófico e de um estrato heterotrófico, que pode ser constituído por organismos biófagos 
e saprófagos. Portanto, opta-se por alterar o gabarito. 

96  C E Deferido c/ alteração

O termo “baixos níveis” se refere à concentração do ozônio que está relacionado com a formação do smog fotoquímico, fato que deixa o item incorreto. Dessa forma, 
opta-se pela alteração do gabarito do item. 

102  C E Deferido c/ alteração
O termo nucleação é muito mais complexo do que o descrito no item. Diante disso, opta-se pela alteração do gabarito do item. 

 

ANALISTA AMBIENTAL - TEMA 3: GESTÃO, PROTEÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL 

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO

62 C E Deferido c/ alteração
Segundo a Resolução CONAMA número 401/2008, não é permitida a disposição final de baterias chumbo-ácido em qualquer tipo de aterro sanitário, bem como a 
sua incineração. Portanto, opta-se por alterar o gabarito.  
63 C E Deferido c/ alteração
Caso comprovada a eficácia ambiental de outra tecnologia, semelhante ou superior ao rerrefino, essa poderá ser admitida, a critério do órgão ambiental. Ou seja, há 
óleos que podem usar outra metodologia que não o rerrefino. Sendo assim, opta-se por alterar o gabarito.  
70 C - Deferido c/ anulação
Onde constou “O Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar (PRONAR)” devia ter constado “Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar”. Portanto, 
opta-se pela anulação do item. 
80 C E Deferido c/ alteração
Somente a adição de surfactantes não determina que o remediador descrito no item seja um bioestimulador. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do 
item. 
101 E C Deferido c/ alteração

De fato, o impacto que determinado produto derivado de agrotóxico possa vir a causar na atmosfera pode ser considerado potencial de periculosidade ambiental.  

103 C - Deferido c/ anulação
A redação do item prejudicou seu julgamento. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 
115 C E Deferido c/ alteração
Segundo a Lei 6.938/1981,em se art 3º, entende-se por: III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) 
prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a 
biota;d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Dessa forma, a afirmação feita item está incorreta e opta-se pela alteração do gabarito.  

 

ITEM GABARITO PRELIMINAR GABARITO DEFINITIVO SITUAÇÃO
7  E C Deferido c/ alteração
De fato, a proposta de substituição sugerida no item é correta. Dessa forma, opta-se pela alteração do gabarito do item 
22 C - Deferido c/ anulação

A redação do item pode ter levado os candidatos ao erro. Dessa forma, opta-se por sua anulação. 


