
Caderno de Questões

Atenção!
Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

Você está recebendo um CADERNO DE QUESTÕES e um CADERNO DE RESPOSTAS.

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 04  páginas, numeradas sequencialmente, 
incluindo espaço para rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 08  numeradas sequencialmente.
A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa com o valor máximo de  pontos.

A PROVA CONTÉM 03 (TRÊS) QUESTÕES, CADA UMA COM DOIS ITENS. SELECIONE E 
RESPONDA APENAS 02 (DUAS) QUESTÕES, CONSIDERANDO TODOS OS ITENS 
NELAS PRESENTES.

(quatro)

(oito) páginas

60 (sessenta)

 

 1 Ao receber autorização para abrir este caderno, verifique se a impressão, a 
paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso ocorra qualquer 
erro, notifique o fiscal.

 2 Para qualquer tipo de rascunho, somente será permitida a utilização das folhas 
constantes do CADERNO DE QUESTÕES. Não é permitido ao candidato destacar 
qualquer folha deste caderno.

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta 
de tinta azul ou preta, para o espaço destinado à resposta de cada 

questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6

 7

8 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a 
prova ou que termine o seu tempo de duração,  devendo retirar-se juntos.

9 Ao término da prova,  entregue ao fiscal o CADERNO DE RESPOSTAS e o 
CADERNO DE QUESTÕES.

10

esferográfica 

 

Você só poderá sair do local de realização da prova decorridos 60 (sessenta) 
minutos do seu início.

Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. 

Você só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES se sair do local de realização da 
prova nos 30 minutos que antecedem o seu término.

Instruções

portal.ifrj.edu.br

 Avaliação Escrita 
1ª Etapa
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Questão 01 (15 pontos)
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No artigo: Avaliação de impactos, passivos e danos ambientais em zonas costeiras do Brasil: região do litoral 
norte fluminense, segundo KRISTENSEN, 2004, a teoria Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR), diz que as 
atividades humanas exercem pressão sobre o meio ambiente, afetando seus recursos, isto é, alterando seu 
estado. Os resultados causados pela alteração de estado são compreendidos como impacto, e a resposta ao 
impacto são entendidos como as medidas tomadas pela sociedade para resolver ou amenizar o dano causado, e 
esta pode afetar desde a pressão até o impacto. Os autores NETO e AJARA, 2006, relatam que a Bacia de 
Campos é responsável por mais de 85% da produção nacional de petróleo, o que fez Macaé deixar de ser um 
município agropecuário para ser foco industrial de alta tecnologia. Campos dos Goytacazes, além da produção 
de cana-de-açúcar e da indústria alimentícia, tem um forte setor de serviços que oferece oportunidades para os 
demais municípios da região. 
Levando em consideração o aumento da densidade populacional que foi atraída pelas atividades fins e pelos 
serviços que deram suporte aos empreendimentos, construa um texto dissertativo embasado na tabela abaixo e 
nos textos lidos, relacionando três (3) impactos gerados nas zonas costeiras, com um sistema de pagamento por 
serviços ambientais (PSA), definindo os possíveis atores envolvidos. Apresente as possíveis mudanças na 
pressão e no impacto gerado após a implantação de um PSA.     
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Fonte: DUGAN, 1990



Questão 02 (15 pontos)

Questão 03 (15 pontos)

Questão 04 (15 pontos)

No artigo Implementando Pagamentos por Serviços Ambientais no Brasil: caminhos para uma reflexão crítica, 
Segundo BECKER GUEDES E SEEHUSEN, 2011, no Brasil, a região da Mata Atlântica é aquela onde os PSA's 
mais se destacam. O crescimento das grandes metrópoles do Sul e do Sudeste estimula uma demanda local por 
serviços ecossistêmicos, principalmente por conservação da água. 
No Brasil, podemos observar algumas formas de arranjos para PSA’s. Os PSA's podem incrementar políticas 
públicas induzindo à criação de uma relação entre pagadores e mantenedores dos serviços ambientais. 

Apresente os principais conceitos e linhas de evolução dos PSA's que você absorveu na leitura dos textos e 
argumente de que forma os PSA's rompem com a dinâmica da legislação ambiental brasileira, que busca apenas 
punir os poluidores, chamados de poluidor-pagador. 
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De acordo com Neves et al. (2014), Bertalanffy (1973) revolucionou diversas áreas do conhecimento ao criar a 
teoria geral dos sistemas. Nessa linha de raciocínio, discorra sobre a importância do pensamento sistêmico nos 
estudos de impactos ambientais, considerando a dicotomia entre o modelo metodológico ecossistêmico e 
geossistêmico. 

De acordo com a narrativa de  Filho (2016), no artigo intitulado Proteção Conferida à Zona Costeira Brasileira 
na Esfera do Município, o Projeto Orla foi criado com o intuito de atender às demandas de ordenamento e uso das 
bordas litorâneas que se tornaram evidentes na prática da gestão ambiental e patrimonial como reflexo da 
fragilidade dos ecossistemas, da falta de planejamento, do crescimento desordenado das cidades, do aumento 
dos processos erosivos e das fontes contaminantes na orla. 

Com base no referido texto, disserte sobre os requisitos necessários para a realização das ações de Gestão da Orla 
contemplando obras e serviços de interesse público que atendam aos preceitos deste Projeto. Atente para a 
interação com outros planos da gestão pública, os estudos ambientais necessários, os requisitos de infraestrutura, 
as formas de compensação dos impactos ambientais e os diversos obstáculos político-administrativos no nível 
local a serem superados. 
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Rascunho
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Rascunho
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