
LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL

01. Entende-se  por  unidade  de  conservação  espaço  territorial  e  seus  recursos  ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais,  com características naturais  relevantes,  legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

02. Conservação  da  natureza:  o  manejo  do  uso  humano  da  natureza,  compreendendo  a 
preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente 
natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, 
mantendo seu potencial  de  satisfazer  as  necessidades  e  aspirações das gerações futuras,  e 
garantindo a sobrevivência dos seres vivos restritamente.

03. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC é constituído pelo 
conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais.

04. As  unidades  de  conservação  integrantes  do  SNUC  dividem-se  em  dois  grupos,  com 
características  específicas,  ou seja,  as Unidades de Proteção Parcial  e  as  Unidades de Uso 
Sustentável.

05. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes 
para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos 
proteger  a  diversidade  biológica,  disciplinar  o  processo  de  ocupação  e  assegurar  a 
sustentabilidade do uso dos recursos hídricos.

06. 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.

07. Será instituída câmara de compensação ambiental no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, 
com  a  finalidade  de:  estabelecer  prioridades  e  diretrizes  para  aplicação  da  compensação 
ambiental;  avaliar  e auditar,  periodicamente,  a metodologia e os procedimentos de cálculo da 
compensação ambiental, de acordo com estudos ambientais realizados e percentuais definidos; 
propor diretrizes necessárias para agilizar a regularização fundiária das unidades de conservação; 
e estabelecer diretrizes para elaboração e implantação dos planos de manejo das unidades de 
conservação.

08. São  objetivos  da Política  Nacional  de Recursos Hídricos:  assegurar  à  atual  e  às  futuras 
gerações  a  necessária  disponibilidade  de  água,  em  padrões  de  qualidade  adequados  aos 
respectivos usos; a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 
aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; a prevenção e a defesa contra eventos 
hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

09. Os Planos de Recursos Hídricos são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos gerais.

10. As classes de corpos de água serão estabelecidas pela legislação ambiental.



GABARITO

01. C
Comentários: É o que diz o artigo segundo da Lei 9985/2000.

02. E
Comentários: O correto não é restritamente e sim de um modo geral conforme a Lei 9985/2000.

03. C
Comentários: É o que diz o artigo terceiro da Lei 9985/2000.

04. C
Comentários: É o que diz o artigo sétimo da Lei 9985/2000.

05. E
Comentários: Na verdade os recursos são naturais e não hídricos, conforme o artigo 15 da Lei 
9985/2000.

06. C
Comentários: É o que diz o parágrafo terceiro do Decreto 6848/2009.

07. C
Comentários: É o que diz o artigo 32 do Decreto 6848/2009.

08. C
Comentários: É o que diz o artigo segundo da Lei 9433/1997.

09. E
Comentários: O correto, segundo a Lei 9433/1997, os recursos são hídricos e não gerais.

10. C
Comentários: É o que diz o artigo 10 da Lei 9433/1997.


