
LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

01.  O Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  –  IBAMA, 
autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e 
financeira é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

02.  O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, será 
administrado por 1 (um) Presidente e 5 (cinco) Diretores, designados em comissão pelo Ministro 
do Meio Ambiente.

03.  O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tem 
como finalidades, exercer o poder de polícia ambiental; executar ações das políticas nacionais de 
meio  ambiente,  referentes  às  atribuições  federais,  relativas  ao  licenciamento  ambiental,  ao 
controle da qualidade ambiental,  à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, 
monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio 
Ambiente;  e executar  as ações supletivas de competência da União,  de conformidade com a 
legislação ambiental vigente.

04.  O  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  -  IBAMA, 
entidade autárquica de regime especial,  com autonomia administrativa e financeira, dotada de 
personalidade jurídica de direito público, com sede em Brasília, Distrito Federal, tem jurisdição em 
todo o território nacional.

05.  No cumprimento de suas finalidades e ressalvadas as competências das demais entidades 
que integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, cabe ao IBAMA, dentre outras, e 
de acordo com as diretrizes fixadas pelo Ministério do Meio Ambiente, desenvolver as seguintes 
ações federais: proposição e edição de normas e padrões de qualidade ambiental, zoneamento 
ambiental e avaliação de impactos ambientais. 

06. O IBAMA tem como órgão colegiado a Procuradoria Federal Especializada.

07. O IBAMA tem como órgãos seccionais, Procuradoria Federal Especializada, Auditoria Interna e 
o Conselho Gestor. 

08.  O IBAMA tem como órgãos específicos singulares,  a Diretoria  de Qualidade Ambiental,  a 
Diretoria de Licenciamento Ambiental,  a Diretoria de Proteção Ambiental  e a Diretoria de Uso 
Sustentável da Biodiversidade e Florestas.

09. O IBAMA tem a seguinte estrutura organizacional: órgão colegiado, órgão de assistência direta 
e  imediata  ao  Presidente,  órgãos  seccionais  e  órgãos  específicos  singulares  e  órgãos 
descentralizados. 

10. Integram o Conselho Gestor do IBAMA, como colegiado de caráter consultivo: o Presidente do 
IBAMA, que o presidirá, os Diretores e o Procurador-Chefe.
Integram também o Conselho Gestor, na condição de membros convidados, sem direito a voto: o 
Chefe de Gabinete, o Auditor-Chefe e os demais assessores da Presidência. 



GABARITO

01. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 7.735/1989, a saber:
Art. 2º É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA,  autarquia  federal  dotada  de  personalidade  jurídica  de  direito  público,  autonomia 
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.

02. E
Comentário:  A alternativa está ERRADA, de acordo com o artigo 3º da Lei nº 7.735/1989, que 
dispõe:
Art. 3º O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, será 
administrado  por  1  (um)  Presidente  e  5  (cinco)  Diretores,  designados  em  comissão  pelo 
Presidente da República. (grifo nosso)

03. C
Comentário: A alternativa  está  CERTA,  de  acordo  com  o  art.  2º  e  seus  incisos  da  Lei  nº 
7.735/1989, a saber:
Art. 2º É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA,  autarquia  federal  dotada  de  personalidade  jurídica  de  direito  público,  autonomia 
administrativa  e  financeira,  vinculada  ao  Ministério  do  Meio  Ambiente,  com  a  finalidade  de: 
(Redação dada pela Lei nº 11.516, 2007)
I - exercer o poder de polícia ambiental; (Incluído pela Lei nº 11.516, 2007)
II - executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, 
relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso 
dos  recursos  naturais  e  à  fiscalização,  monitoramento  e  controle  ambiental,  observadas  as 
diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente; e (Incluído pela Lei nº 11.516, 2007)
III - executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação 
ambiental vigente. (Incluído pela Lei nº 11.516, 2007) 

04. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o art.  1º do Decreto nº 6.099/2007,  a 
saber:
Art. 1º O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
entidade autárquica de regime especial,  com autonomia administrativa e financeira, dotada de 
personalidade jurídica de direito público, com sede em Brasília, Distrito Federal, e jurisdição em 
todo o território nacional.

05. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com os incisos I, II e II do art. 2º do Decreto nº  
6.099/2007, a saber:

Art. 2º No cumprimento de suas finalidades e ressalvadas as competências das demais 
entidades que integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, cabe ao IBAMA, de 
acordo com as diretrizes fixadas pelo  Ministério  do Meio  Ambiente,  desenvolver  as seguintes 
ações federais:
I - proposição e edição de normas e padrões de qualidade ambiental;
II - zoneamento ambiental;
III - avaliação de impactos ambientais; 



06. E
Comentário:  A alternativa está ERRADA, de acordo com o artigo 3º,  inciso I,  do Decreto nº 
6.099/2007, que dispõe:

Art. 3º O IBAMA tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgão colegiado: Conselho Gestor; (grifo nosso)   (...)

07. E
Comentário: A alternativa está ERRADA, de acordo com o artigo 3º, e seus incisos, do Decreto nº 
6.099/2007, que dispõem:
Art. 3º O IBAMA tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgão colegiado: Conselho Gestor; (grifo nosso)
II - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente: Gabinete;
III - órgãos seccionais:
a) Procuradoria Federal Especializada;
b) Auditoria Interna;
c) Corregedoria; e
d) Diretoria de Planejamento, Administração e Logística; (grifo nosso) 

08. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o artigo 3º, e seus incisos, do Decreto nº 
6.099/2007, a saber:

Art. 3º O IBAMA tem a seguinte estrutura organizacional:
(...)
IV - órgãos específicos singulares:
a) Diretoria de Qualidade Ambiental;
b) Diretoria de Licenciamento Ambiental;
c) Diretoria de Proteção Ambiental; e
d) Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas; 

09. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o artigo 3º, e seus incisos e alíneas, do 
Decreto nº 6.099/2007, a saber:
Art. 3º O IBAMA tem a seguinte estrutura organizacional:
I - órgão colegiado: Conselho Gestor;
II - órgão de assistência direta e imediata ao Presidente: Gabinete;
III - órgãos seccionais:
a) Procuradoria Federal Especializada;
b) Auditoria Interna;
c) Corregedoria; e
d) Diretoria de Planejamento, Administração e Logística;
IV - órgãos específicos singulares:
a) Diretoria de Qualidade Ambiental;
b) Diretoria de Licenciamento Ambiental;
c) Diretoria de Proteção Ambiental; e
d) Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas;
V - órgãos descentralizados:
a) Superintendências;
b) Gerências Executivas;
c) Centros Especializados; e
d) Unidades Avançadas - Bases Operativas. 



10. C
Comentário: A alternativa está CERTA, de acordo com o artigo 6º seus incisos e seu § 1º, todos 
do Decreto nº 6.099/2007, a saber:
Art. 6º Integram o Conselho Gestor, colegiado de caráter consultivo:
I - o Presidente do IBAMA, que o presidirá;
II - os Diretores; e
III - o Procurador-Chefe.
§ 1º Integram também o Conselho Gestor, na condição de membros convidados, sem direito a 
voto:
I - o Chefe de Gabinete;
II - o Auditor-Chefe; e
III - os demais assessores da Presidência. 


