
 
 

ANALISTA DE PESQUISA ENERGÉTICA 
MEIO AMBIENTE / ANÁLISES AMBIENTAIS 

 

PADRÃO DE RESPOSTA 
 

 
 

Questão no 1 

 

a) A resposta deve contemplar: 

     - a explicação de que o cenário macroeconômico é de fundamental importância para se fazer a 

previsão da demanda de energia.  

     - a justificativa de que, através da previsão de crescimento da demanda de energia dos setores 

residenciais, industriais e de transporte, é possível estabelecer estratégias para o aumento da 

capacidade instalada; 

(valor: 12,0 pontos) 

 

b) 

• O candidato deve apontar que, enquanto há retração do fornecimento pela fonte hidrelétrica, 

notadamente as fontes alternativas terão maior participação na matriz energética. 

(valor: 5,0 pontos) 

 

•  

O candidato deve explicar que a obtenção de Licenças Ambientais Prévias, um  dos documentos 

exigidos em lei para que usinas indicadas possam participar dos leilões de energia nova, é um 

requisito para a instalação das usinas hidrelétricas e das fontes alternativas no horizonte do 

planejamento. 

Tendo em vista que a concessão dessas licenças pode sofrer atrasos, esse fato pode afetar a 

geração de energia renovável que depende de tal licença. 

 (valor: 8,0 pontos) 
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PADRÃO DE RESPOSTA 
 

 
 

Questão no 2 

a) A resposta deve apresentar dois compromissos, tais como: 

 Submeter para apreciação informações sobre as quantidades de gases de efeito estufa 

que eles emitem, por fontes, e sobre seus "sumidouros" nacionais (processos e atividades 

que absorvem gases de efeito estufa da atmosfera, em especial, florestas e oceanos). 

 Desenvolver programas nacionais para a mitigação da mudança do clima e adaptação a 

seus efeitos. 

 Fortalecer a pesquisa científica e tecnológica e a observação sistemática do sistema 

climático e promover o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relevantes. 

 Promover programas educativos e de conscientização pública sobre mudança do clima e 

seus efeitos prováveis. 

(valor: 8,0 pontos) 

 

A resposta deve apontar um exemplo tal como:  

 o aumento na participação dos biocombustíveis na matriz de transportes; 

 a expansão hidroelétrica;  

 a expansão de outras fontes renováveis de energia,  

 o estímulo à eficiência energética no consumo da energia elétrica e de combustíveis. 

(valor: 4,0 pontos) 

 

b) Característica  

Os sólidos em suspensão se caracterizam pela presença na água de matéria em suspensão, tais 

como: argila, silte e partículas orgânicas. 

Explicação da importância do indicador. 

Os sólidos em suspensão conferem turbidez à água, prejudicando: 

- a captação de luz por seres fotossintetizantes 

- os processos naturais de aeração 

- o potencial de degradação de poluentes orgânicos 

Alguns tipos de sólidos em suspensão podem provocar o assoreamento e impactos para a 

população bentônica. 

 

 (valor: 13,0 pontos) 

 


