
ENGENHEIRO – Área: ENGENHARIA AMBIENTAL-Nível E – Conhecimentos Específicos 
 
 
Questão 22 
Segundo MOTA, Suetônio. Introdução à engenharia ambiental, quarta edição, Rio de Janeiro, 
ABES, 2006, p 19, a estrutura de um ecossistema quanto à sua constituição está correta. 
Portanto, a solicitação para mudança de gabarito foi INDEFERIDA. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 
 
Questão 23 
Segundo BRAGA, B. et al. Introdução à engenharia ambiental – o desafio do desenvolvimento 
sustentável, segunda edição, São Paulo, Editora Pearson Prentice Hall, 2005, 318 p, define smog 
industrial e fotoquímico, porém, há uma definição geral para o mesmo. 
Portanto, a solicitação para mudança de gabarito foi INDEFERIDA. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 
 
Questão 25 
Segundo BARSANO, Paulo Roberto / BARBOSA, Rildo Pereira. Gestão ambiental, primeira 
edição, São Paulo, Editora Érica, 2014, p 57. “Incluir o meio ambiente e a economia no processo 
de tomada de decisões”, não faz parte da AGENDA 21. 
Portanto, a solicitação para mudança de gabarito foi INDEFERIDA. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 
 
Questão 31 
Segundo BRAGA, B. et al. Introdução à engenharia ambiental – o desafio do desenvolvimento 
sustentável, segunda edição, São Paulo, Editora Pearson Prentice Hall, 2005, p 142. “Os 
defensivos agrícolas são classificados em grupos, de acordo com o tipo de praga que combatem: 
inseticidas, fungicidas, herbicidas e rodenticidas”. 
Portanto, a solicitação para mudança de gabarito foi INDEFERIDA. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 
 
Questão 38 
Segundo a lei no 6.938/81, “órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar 
o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais 
para o meio ambiente e os recursos ambientais”. 
Portanto, esta questão está ANULADA. 
- Recurso PROCEDENTE. 
- QUESTÃO ANULADA. 
 
 
Questão 39 
Segundo a lei no 6.938/81, não é competência do CONAMA: “o estabelecimento de padrões de 
qualidade ambiental”. 
Portanto, a solicitação para mudança de gabarito foi INDEFERIDA. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 41 
Um dos objetivos da Política Estadual do Meio Ambiente é: “promover e alcançar o 
desenvolvimento econômico-social, compatibilizando-o, respeitadas as peculiaridades, limitações 
e carências locais, com a conservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, 
com vistas ao efetivo alcance de condições de vida satisfatórias e o bem-estar da coletividade”. 
Portanto, a solicitação para mudança de gabarito foi INDEFERIDA. 
- Recurso IMPROCEDENTE. 
 
 


