Gabarito Prova IBAMA
1. Acerca do sistema nacional de unidades de conservação (SNUC), julgue os itens a
seguir:

a) ( F ) A presença de populações tradicionais em quaisquer unidades de
conservação acarreta o dever do Estado de removê-las e indenizar suas
benfeitorias, em prol da preservação dos atributos naturais que justificaram
a criação da unidade.

Ex: art. 17, §

2º Nas Florestas Nacionais é admitida a

permanência de populações tradicionais que a habitam
quando de sua criação, em conformidade com o disposto em
regulamento e no Plano de Manejo da unidade.

b) ( V ) A reserva biológica é uma unidade de conservação de proteção
integral, podendo ser instituída em áreas pertencentes a particulares, as
quais, neste caso, deverão ser desapropriadas.
ART. 10 pag 10

c) ( V ) Por se tratar de área privada e com ônus de perpetuidade, a reserva
particular do patrimônio natural só pode ser instituída em caso de expressa
manifestação de vontade do proprietário, mas a criação dessa unidade de

conservação sempre dependerá da constatação, pelo órgão ambiental, de
interesse público na conservação da diversidade biológica.
Art. 21 Pag 15

2. A Lei no 9.985/2000 surgiu no contexto de um conflito de interesses: de um
lado, a atividade ilimitada expansiva de exploração de recursos naturais; de
outro, a necessidade de se garantir a manutenção das bases naturais, para a
existência do homem e para a própria continuidade da atividade econômica
expansiva que se quer represar .
As unidades de conservação representam uma terceira forma de
apropriação social do espaço. O espaço urbano e o agrícola acomodam-se
com uma terceira modalidade, que é o espaço especialmente protegido.

C. Derani. A estrutura do sistema nacional de unidades de conservação –
Lei no 9.985/2000. In. A. Pereira de Avila Vio et al. Direito ambiental das áreas
protegidas. São Paulo. Forense Universtitária, 2001 (com adaptações)

Considerando o texto acima, julgue os itens que se seguem, a respeito de
unidades de conservação (UCs) e da legislação correspondente.

a) ( V ) No interior das UCs, não devem existir atividades de urbanização ou
agricultura ou, pelo menos, essas atividades devem ficar submetidas a limites e

zoneamentos específicos.

b) ( F ) A Lei no 9.985/2000 garante alguns direitos às populações
tradicionais, que são definidas nessa lei como populações que já se
encontrem na área a ser convertida em UC há pelo menos duas gerações.

PAG 05 Veto do Item XV , Art. 2o.

c) ( F ) Uma vez que se trata de UCs de uso sustentável, as reservas

extrativistas comportam o abate de exemplares de espécies localmente
ameaçadas de extinção, desde que realizado por membro de comunidades
que nelas vivem, com fins de subsistência.

PAG 20 Art. 40

d) ( V) O ato de criação de uma unidade de conservação brasileira deve
indicar as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional

envolvidas.
Decreto no 4.340 Art. 2o. Item IV, pag 25

3. Um parque nacional obteve uma receita total de R$ 60.000,00 em um
determinado ano, a partir da cobrança de taxa de visitação e outras rendas
decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria unidade. O
gerente da UC propôs a seguinte planilha de aplicação desses recursos.

Aplicação
regularização fundiária das UCs do grupo de
proteção integral
implementação, manutenção e gestão da unidade
implementação, manutenção e gestão da reserva
extrativista vizinha ao parque

Valor
10.000
30.000
20.000

Considerando que a planilha acima seja examinada por um auditor, julgue
os seguintes itens.
Cap IV arti. 35

a)

( V ) O auditor deve reprovar a aplicação dos recursos de regularização
fundiária dispostos na primeira linha da tabela, por se tratar de
montante inferior ao previsto por lei

25% = R$15.000,00 (R$10.000,00 é um valor menor que 25%)

b) até 50% (cinqüenta por cento), e não menos que 25% (vinte e cinco por cento), na
regularização fundiária das unidades de conservação do Grupo;

Aplicação

Valor

Regularização fundiária das UCs do grupo de proteção integral

10.000

Implementação, manutenção e gestão da unidade

30.000

Implementação, manutenção e gestão da reserva extrativista vizinha 20.000
ao parque

b) ( F ) O auditor deve aprovar a aplicação dos recursos propostos na
última linha, uma vez que o valor corresponde a menos de 50% e mais de
15% dos recursos obtidos pela UC.
Reserva Extrativista não é do grupo de UCs de Proteção Integral
c) até 50% (cinqüenta por cento), e não menos que 15% (quinze por cento), na
implementação, manutenção e gestão de outras unidades de conservação do Grupo de
Proteção Integral.

c) ( F ) As contas devem ser reprovadas em sua totalidade, uma vez que
não é permitida arrecadação em UCs.

Aplicação

Valor

- Regularização fundiária das UCs do grupo de proteção integral

10.000

- Implementação, manutenção e gestão da unidade

30.000

- Implementação, manutenção e gestão da Reserva Extrativista vizinha ao 20.000
Parque

4. Uma empresa telejornalística deseja preparar uma série de reportagens acerca da
fauna da Estação Ecológica do Taim, no estado do Rio Grande do Sul. a produção do
programa obteve patrocínio de uma empresa de artigos esportivos que deseja,
também, produzir naquela área uma campanha publicitária.

a) ( F ) A empresa jornalística deverá encaminhar solicitação em formulário
padrão do IBAMA obtido na Internet, com antecedência mínima de sete
dias, ao chefe da Estação Ecológica do Taim.

b) ( V ) A empresa patrocinadora não poderá obter imagens para sua
campanha no interior da UC, uma vez que, em estações ecológicas e
reserva biológicas, somente podem ser realizadas filmagens, gravações e
fotografias com finalidade científica, educativa, cultural ou jornalística.

XV – POPULAÇÃO TRADICIONAL: grupos humanos
culturalmente diferenciados, vivendo há no mínimo, três
gerações
em
um
determinado
ecossistema,
historicamente reproduzindo seu modo de vida, em
estreita dependência do meio natural para a sua
subsistência e utilizando os recursos naturais de forma
sustentável.

