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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JLFv )

Direito Constitucional

Questão 1: FCC - Ana Leg (ALAP)/ALAP/Atividade Administrativa/Assistente Social/2020
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Assembleia Legislativa recebeu uma denúncia sobre a degradação do meio ambiente no estado do Amapá. Para a análise da situação foi constituída uma equipe
interdisciplinar com o objetivo de elaborar um parecer sobre a matéria. O posicionamento da equipe deve se pautar pela seguinte diretriz:

 a)  A preservação da diversidade e da integralidade do patrimônio genético do país deve ser fiscalizada exclusivamente pelo Poder Público, pois a estruturação
administrativa do Estado Brasileiro define que, dentre suas funções precípuas e de exclusividade estatal, se encontram o monitoramento e a avaliação.

 b)  Há a necessidade de instalação da Comissão Técnica Estadual de Biossegurança conforme Lei nº 11.105/2005 que, ao regulamentar a formação dessa comissão,
exige a presença obrigatória de um membro do Poder Legislativo, tendo a função de propor soluções para os fenômenos de degradação.

 c)  Deve-se promover o manejo do uso tecnológico da natureza com flexibilização das regras ambientais para ampliar a produção agrícola e pecuária, para que se
possa produzir e alcançar parcela maior da população, considerando o bem-estar das gerações futuras, em detrimento da condição de sustentabilidade do presente.

 d)  O disposto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

 e)  Caberá à Assembleia Legislativa implantar o serviço voluntário em unidades de conservação, adotando as medidas necessárias à efetiva preservação do meio
ambiente e, através do voluntariado, desenvolver a educação nesse campo no âmbito das escolas, conforme o disposto no Decreto nº 4.519/2002, que regulamenta o
serviço voluntário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1235540

Questão 2: GUALIMP - Gua (Pref Areal)/Pref Areal/Ambiental/2020
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A luz da Constituição Federal, é
INCORRETO afirmar que:

 a)  Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.

 b)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

 c)  As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
 d)  São disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1290565

Questão 3: GUALIMP - Gua (Pref Areal)/Pref Areal/Parques/2020
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Analise as afirmativas abaixo e assinale a INCORRETA.
 
De acordo com a Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:

 a)  Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente.

 b)  Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.
 c)  Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.
 d)  Promover a educação ambiental apenas nos níveis básicos de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1290672

Questão 4: NC-UFPR - Prof NU Jr (ITAIPU)/ITAIPU/Direito/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Sobre o meio ambiente na Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal.
 b)  As práticas desportivas que utilizem animais, ainda que sejam manifestações culturais, serão consideradas cruéis e não poderão ser realizadas.
 c)  Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, sendo vedadas as

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
 d)  Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público

competente.
 e)  Para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente equilibrado, incumbe ao Poder Público exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/787914

Questão 5: NC-UFPR - NeR (TJ PR)/TJ PR/Remoção/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição da República de 1988 estabelece um regime jurídico de proteção ao meio ambiente bastante interventivo.
 
Para a efetividade desse sistema, são impostas algumas incumbências ao Poder Público. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas:
 
1. Ao Poder Público e à coletividade é imposto o dever de preservação do meio ambiente até mesmo para as futuras gerações.
 
2. É incumbência estatal a preservação da integridade do patrimônio genético do país.
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3. É dever estatal constitucional o controle da produção de agrotóxicos, em sendo substâncias que comportem risco para a qualidade de vida e ao meio ambiente.
 
4. Há previsão constitucional expressa para que o explorador de recursos minerais fique obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, na forma da lei, e sendo
previsto que o órgão público competente exija a solução técnica para o caso.
 
Assinale a alternativa correta.

 a)  Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
 b)  Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
 c)  Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
 d)  Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
 e)  As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/794191

Questão 6: NC-UFPR - NeR (TJ PR)/TJ PR/Provimento/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo o texto expresso da Constituição da República de 1988, o regime jurídico de proteção ao meio ambiente é compreendido por algumas características básicas.
Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas:
 
1. Tornam-se bens indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 
2. A Floresta Amazônica brasileira é patrimônio da humanidade, sendo considerada área útil ao desenvolvimento nacional, mediante sua exploração de forma sustentável.
 
3. A reparação do dano, segundo a redação constitucional, pode implicar a não sujeição dos infratores a sanções penais e administrativas.
 
4. O Estado possui o dever de preservar os processos ecológicos essenciais, porém não possui a obrigação de prover o manejo ecológico dos ecossistemas.
 
Assinale a alternativa correta.

 a)  Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
 b)  Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
 c)  Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
 d)  Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
 e)  As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/794862

Questão 7: FADESP - GM (Pref Mocajuba)/Pref Mocajuba/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Brasileira, o(s) agente(s) que tem(têm) como dever defender e preservar o meio ambiente para as gerações atuais e futuras são

 a)  os engenheiros ambientais.
 b)  a população.
 c)  o poder público e a coletividade.
 d)  o poder público federal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/816655

Questão 8: VUNESP - ProcJu (CM Orlândia)/CM Orlândia/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Assinale o enunciado sumular correto sobre Direitos Difusos e Coletivos.

 a)  O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública, exceto quando o fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares.
 b)  Pessoa jurídica tem legitimidade para propor ação popular.
 c)  O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, exceto os decorrentes

da prestação de serviço público.
 d)  O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.
 e)  Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/818305

Questão 9: Instituto AOCP - Aux Per ML (PC ES)/PC ES/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição Federal determina, em seu artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a
efetividade desse direito, o Poder Público está incumbido, dentre outras ações, de

 a)  exigir, em caso de instalação de obra ou atividade que possa causar significativa degradação do meio ambiente, na forma da lei, estudo prévio de impacto
ambiental, que deverá ter trâmite administrativo sigiloso.

 b)  prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, bem como preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais.
 c)  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e vedar as atividades das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material

genético.
 d)  proteger a fauna e a flora, permitidas, na forma da lei, as práticas que submetam os animais à crueldade, desde que em benefício da humanidade ou em virtude

de interesse público.
 e)  promover a pesquisa e manipulação de material genético.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/841590

Questão 10: QUADRIX - Ana Adm (CRM AC)/CRM AC/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
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Com base na CF, julgue o item quanto à ordem social.
 
As pessoas físicas estarão sujeitas a sanções penais e administrativas nas condutas e atividades consideradas como lesivas ao meio ambiente. Já as pessoas jurídicas
poderão responder apenas penalmente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/860701

Questão 11: IESES - NeR (TJ SC)/TJ SC/Provimento/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Marque a alternativa INCORRETA sobre o Meio Ambiente:

 a)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

 b)  Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei, desde que pratique delitos e crimes contra a natureza e o meio ambiente.

 c)  As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
 d)  São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/887021

Questão 12: IESES - NeR (TJ SC)/TJ SC/Remoção/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Reserva Legal é disciplinada:

 a)  Pelo art. 5º, da Constituição Federal e, pela Lei nº 4.771/65.
 b)  Pelo art. 224, da Constituição Federal e, pela Lei nº 4.771/65.
 c)  Somente pela Lei nº 4.771/65.
 d)  Pelo art. 225, § 1º, III, da Constituição Federal e, pela Lei nº 12.651/2012.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/887540

Questão 13: UNESC - Adv Fun (FLAMA)/FLAMA/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” Desta forma, considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 225, é correto afirmar que:

 a)  A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, o Cerrado, a Floresta Tropical, a Tundra e a Zona Costeira são
patrimônio nacional, e sua utilização far- se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos
recursos naturais.

 b)  Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º do artigo 225, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam
manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 da Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro,
devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem- estar dos animais envolvidos.

 c)  As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal e com autorização expressa do Congresso Nacional e do Governo
local, sem o que não poderão ser instaladas.

 d)  São disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1024929

Questão 14: CONSULPAM - Proc (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Conforme às disposições constitucionais acerca do meio ambiente, assinale a alternativa CORRETA:

 a)  As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual, sem o que não poderão ser instaladas.
 b)  A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização farse- á,

na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, exceto quanto ao uso dos recursos naturais.
 c)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas, a sanções penais e administrativas, independentemente

da obrigação de reparar os danos causados.
 d)  Incumbe ao Poder Público, entre outros, como meio de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado exigir, na forma da lei,

para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1031495

Questão 15: IDECAN - Adm (IF PB)/IF PB/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Sobre as disposições constitucionais relativas ao meio ambiente, assinale a alternativa incorreta.

 a)  Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

 b)  Incumbe ao Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 c)  Consideram-se cruéis quaisquer práticas desportivas que utilizem animais, mesmo que sejam manifestações culturais integrantes do patrimônio cultural brasileiro.
 d)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
 e)  Incumbe ao Poder Público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de

material genético.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1041712

Questão 16: PRÓ-MUNICÍPIO - Ana (Pref Massapê)/Pref Massapê/Jurídico Administrativo/2019
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Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição Federal dispõe em seu art. 225 que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, e impõe ao poder público incumbências para assegurar o dever de preservá-lo e defendê-lo para o bem comum do povo. Acerca desta temática,
assinale a alternativa correta:

 a)  Promover a educação ambiental no nível básico de ensino e a conscientização de crianças para a preservação do meio ambiente;
 b)  Proteger a fauna e a flora, autorizadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, desde que não provoquem a extinção de

espécies ou submetam os animais à crueldade;
 c) Não é possível controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o

meio ambiente;
 d) Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1047738

Questão 17: UNESC - Prof (Pref Maracajá)/Pref Maracajá/Educação Patrimonial e Ambiental/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Na Constituição Federal no Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Assinale a alternativa correta:

 a)  Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País, ressalvada a fiscalização das entidades de pesquisa de material genético.
 b)  Controlar apenas a comercialização de substâncias que comportem risco para a vida e o meio ambiente, mas não sua produção.
 c)  Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.
 d)  Promover a Educação Ambiental exclusivamente no nível fundamental de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1051911

Questão 18: UNESC - Prof (Pref Maracajá)/Pref Maracajá/Educação Patrimonial e Ambiental/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Acerca das disposições constitucionais referentes ao meio ambiente, assinale a alternativa correta:

 a)  São disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 b)  As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual, sem o que não poderão ser instaladas.
 c)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,

dependentemente da obrigação de reparar os danos causados.
 d)  Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso especial do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1051912

Questão 19: SELECON - Adv (ECSP)/ECSP/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece mecanismos de proteção ao ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, deve-se exigir, na forma da lei, para instalação de
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente:

 a)  medidas compensatórias
 b)  estudo prévio de impacto ambiental
 c)  fixação de danos morais coletivos
 d)  consulta ao Ministério Público

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1056789

Questão 20: FEPESE - AgePen (SAP SC)/SAP SC/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Com base na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

 a) Aos maiores de sessenta anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
 b) O Poder Judiciário admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas independentemente do esgotamento das instâncias da justiça desportiva.
 c) É obrigatório aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa

científica e tecnológica.
 d) O prazo da concessão ou permissão para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens será de quinze anos para as emissoras de rádio e de trinta para as

de televisão.
 e) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058751

Questão 21: FAUEL - CT (CDMCA Cambé)/Pref Cambé/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal, NÃO é considerado patrimônio nacional:

 a)  Caatinga.
 b)  Mata Atlântica.
 c)  Zona Costeira.
 d)  Serra do Mar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1076622

Questão 22: IBFC - Proc (Pref C S Agos)/Pref C Sto Agostinho/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
No capítulo sobre o Meio Ambiente, a Constituição Federal determina que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações”. Sobre o
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assunto, analise as afirmativas abaixo.

I. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.

II. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

III. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal Mato- Grossense e o Cerrado são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Assinale a alternativa correta.

 a)  As afirmativas I, II e III estão corretas
 b)  Apenas as afirmativas I e II estão corretas
 c)  Apenas as afirmativas II e III estão corretas
 d)  Apenas as afirmativas I e III estão corretas

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1077323

Questão 23: Com. Exam. (MPE GO) - PJ (MPE GO)/MPE GO/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo doutrina de Samuel Sales Fonteles, "em toda a história do Direito Constitucional, jamais a Constituição recebeu tanto protagonismo como nos dias atuais. Hoje,
todos os ramos da árvore jurídica gravitam em torno da Constituição, de onde emana uma força irradiante, o que se pode denominar de constitucionalização do Direito".
Tendo por base tal assertiva, é incorreto afirmar:

 a)  O Direito do Consumidor recebeu assento constitucional nos arts. 5°, XXXII e 170, V, além do artigo 48 do ADCT;
 b)  O Direito da Criança e do Adolescente também sofreu sensíveis transformações a partir da influência dos Direitos Fundamentais, tendo suas normas sido

positivadas constitucionalmente nos artigos 227 a 229 da Carta Magna;
 c)  Os interesses metaindividuais, seus institutos, princípios e normas, estão diretamente ligados aos Direitos Fundamentais, o que marca uma das características do

neoconstitucionalismo;
 d)  O Direito Ambiental, incluído na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225, deixou a desejar no tocante, à. defesa do. meio ambiente, uma vez que não

previu institutos já consagrados em outros países, como o principio do poluidor pagador e da vedação do retrocesso ambiental.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1103779

Questão 24: CEV UECE - Ana Sn (Pref Sobral)/Pref Sobral/Engenharia Ambiental/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 é o dispositivo que confere máxima proteção legal ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo que seus
fundamentos ligam-se à proteção da vida e da saúde, salvaguardando a dignidade da pessoa humana e visando à funcionalização ecológica da vida social, dispondo que
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Para assegurar a efetividade desse direito, é correto afirmar que

 a)  as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas.
 b)  estão suspensas as instalações de usinas que operem com reator nuclear, mediante alta periculosidade de radiação.
 c)  se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, mesmo aquelas consideradas manifestações culturais integrantes do patrimônio cultural

brasileiro.
 d)  a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônios pertencentes à Amazônia Legal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1121131

Questão 25: CRESCER - AAmb (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Nas afirmações abaixo a respeito do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto na Constituição Federal, assinale àquela que não é verdadeira:

 a) Também classificado como direito fundamental de terceira geração, o direito ao desenvolvimento pode e deve ser harmonizado com o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, chegando-se ao conceito conhecido como desenvolvimento sustentável.

 b) Uma particularidade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, no que se refere aos demais direitos fundamentais é que a obrigação a
que este direito está sujeito é unicamente do Estado, diferenciando e hierarquizando as responsabilidades do Estado e da Sociedade.

 c) Como consequência da classificação desse direito fundamental ambiental como direito difuso, surge a característica da indisponibilidade do bem ambiental,
decorrência do interesse público pela preservação do meio ambiente e da atribuição da qualidade pública a esse bem de uso comum do povo.

 d) Quanto ao confronto do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado com o direito de propriedade, deve-se ressaltar que a constitucionalização daquele
direito fundamental tem servido também para contrabalançar as prerrogativas tradicionais do direito de propriedade, dando ensejo a novas e fortalecendo antigas
limitações a esse direito. Em determinadas circunstâncias, o não uso é a conduta mais apropriada à proteção ambiental, o que representa uma enorme limitação ao
direito de propriedade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127058

Questão 26: CRESCER - AAmb (Pref Jijoca J)/Pref Jijoca de J/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A previsão constitucional da proteção jurídica ao meio ambiente ecologicamente equilibrado trouxe importantes inovações. Uma delas, sem dúvida, é seu amplo acesso
por toda a coletividade, desde que, evidentemente, não se promova degradação ambiental. Nesse sentido, o meio ambiente como um bem de domínio público é:

 a) Um bem de uso comum do povo.
 b) Um bem de uso especial.
 c) Um bem dominical.
 d) Um bem excepcional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1127065

Questão 27: FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Em conformidade com a Constituição vigente, incumbe ao poder público, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, exceto:
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 a)  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.
 b)  facultar, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto

ambiental, a que se dará publicidade.
 c)  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 d)  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os

animais a crueldade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1149015

Questão 28: FUNDEP - Fisc (Uberlândia)/Pref Uberlândia/Meio Ambiente/2019
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, todos têm direito a um meio ambiente equilibrado e cabe ao poder público e a toda comunidade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para a sobrevivência da geração atual e das futuras.
 
Com relação à garantia da efetividade do direito ao meio ambiente, que cabe ao poder público, assinale a alternativa incorreta.

 a)  O poder público tem a incumbência de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, além de prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.
 b)  Cabe ao poder público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, bem como fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e

manipulação de material genético.
 c)  Cabe ao poder público promover a educação ambiental no Ensino Superior e deixar os outros níveis de escolarização a critério das diretrizes curriculares do Ensino

Básico.
 d)  O poder público tem a incumbência de controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que oferecem risco para a vida, a

qualidade de vida e o meio ambiente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1159175

Questão 29: CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue, acerca dos princípios fundamentais e do meio ambiente.

A Constituição vigente veda a prática de atividades desportivas que envolvam animais, por considerá-las cruéis, sendo irrelevante, sob a ótica constitucional, que a
atividade esteja registrada como patrimônio cultural brasileiro ou regulamentada por lei específica.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/596612

Questão 30: CEBRASPE (CESPE) - AI (ABIN)/ABIN/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Com relação à ordem social, julgue o item subsequente.
 
A localização das usinas que vierem a operar com reator nuclear deverá ser definida em lei complementar estadual.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/620710

Questão 31: CEBRASPE (CESPE) - AI (ABIN)/ABIN/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Com relação à ordem social, julgue o item subsequente.
 
Pessoas físicas ou jurídicas que degradarem o meio ambiente poderão sofrer sanções penais, civis e administrativas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/620711

Questão 32: CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Tendo em vista as disposições constitucionais e legais acerca de meio ambiente e política de sustentabilidade, julgue o item subsequente.
 
A Constituição Federal veda práticas desportivas que utilizem animais, mesmo que elas se deem no âmbito de manifestações culturais que integrem o patrimônio cultural
brasileiro.
 

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623868

Questão 33: VUNESP - Inv (PC BA)/PC BA/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Ao assegurar a proteção constitucional ao meio ambiente, a Constituição Federal de 1988

 a)  estabelece que a exploração de recursos minerais independe da recuperação do meio ambiente degradado, já que se trata de atividade necessária.
 b)  prevê que as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais podem ser disponíveis

por ato discricionário da Administração Pública.
 c)  exige, na forma de Decreto do Poder Executivo, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.
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 d)  estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

 e)  impõe que as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual, sem o que não poderão ser instaladas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/627186

Questão 34: IESES - NeR (TJ AM)/TJ AM/Remoção/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
São denominados patrimônio nacional, segundo a Constituição Federal os seguintes ecossistemas, EXCETO:

 a)  Floresta Amazônica brasileira.
 b)  Caatinga.
 c)  Mata Atlântica.
 d)  Pantanal Mato-Grossense.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/637246

Questão 35: FCC - AFA (SEMAR PI)/SEMAR PI/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Em decorrência de evento danoso ao meio ambiente, tipificado em lei como crime ambiental, causado em razão da atividade empresarial de determinada pessoa jurídica,
são adotadas duas providências simultaneamente pelo órgão do Ministério Público: a promoção de ação civil pública contra a pessoa jurídica em questão, para
ressarcimento dos danos ambientais, e ação penal, em face exclusivamente da referida pessoa jurídica, sem a imputação simultânea de conduta criminosa a seus
dirigentes. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal,

 a)  não é possível pretender responsabilizar a mesma pessoa jurídica nas esferas cível e penal, por um único evento danoso, devendo ser dada precedência à ação
penal, sempre que, como no caso relatado, uma conduta for tipificada em lei como crime ambiental.

 b)  a ação penal deveria ter sido ajuizada primeiramente e, apenas em caso de condenação, poderia ser perseguida a reparação por danos ambientais na esfera cível,
em face da pessoa jurídica.

 c)  a ação penal deveria ter sido ajuizada primeiramente e incluído imputação de condutas criminosas a pessoas físicas, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional da individualização da pena, e, apenas em caso de condenação, poderia ser perseguida a reparação por danos ambientais na esfera cível, em face dos
responsáveis.

 d)  ambas ações são admissíveis, em tese, uma vez que a responsabilização civil e a penal em matéria ambiental são independentes e podem se dar
simultaneamente, e tanto uma quanto outra ação podem prosseguir exclusivamente em face da pessoa jurídica.

 e)  embora a responsabilização civil e a penal em matéria ambiental sejam independentes e possam se dar simultaneamente, a ação penal não poderá prosseguir
exclusivamente em face da pessoa jurídica, sem a imputação concomitante de condutas criminosas a pessoas físicas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da
individualização da pena.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/654230

Questão 36: NUCEPE UESPI - Per (PC PI)/PC PI/Criminal/Biologia/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal: Capítulo VI – Do Meio Ambiente no Atr. 225 temos: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações”. Para assegurar a efetividade desse direito, compete ao poder público, EXCETO:

 a) Recuperar áreas degradadas pela União com atividades de extração mineral junto a unidades da Federação.
 b) Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.
 c) Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
 d) Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto

ambiental, a que se dará publicidade.
 e) Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/659865

Questão 37: FAEPESUL - Adv (SJ Batista SC)/Pref SJ Batista (SC)/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Assinale a alternativa incorreta:

 a)  As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual, sem o que não poderão ser instaladas;
 b)  Incumbe ao Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
 c)  Incumbe ao Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; ;
 d)  Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público

competente, na forma da lei;
 e)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/708508

Questão 38: VUNESP - Ass Jur (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição Federal preceitua que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
 
Incumbe ao poder público, para assegurar esse direito,

 a)  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade.

 b)  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade, consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, ainda que sejam manifestações culturais.

 c)  disponibilizar as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 d)  as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual e municipal, sem o que não poderão ser instaladas.
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 e)  definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, não sendo a alteração e a supressão
permitidas, e vedada a edição de lei a respeito da matéria.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715130

Questão 39: VUNESP - GCM (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal de 1988, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse
direito, é correto afirmar que incumbe ao Poder Público, entre outras medidas,

 a)  promover a educação ambiental obrigatoriamente apenas no níveis de ensino médio e superior, e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 b)  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio

ambiente.
 c)  proteger a fauna e a flora, autorizando e monitorando, na forma da lei, as práticas que provoquem a extinção de determinadas espécies.
 d)  controlar a produção, proibindo integralmente a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida e para o meio

ambiente.
 e)  proteger a fauna e a flora, autorizando e monitorando, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715604

Questão 40: FEPESE - Adv (VISAN)/VISAN/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
De acordo com Constituição Federal, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público:

 a)  incentivar a utilização de usinas que operem com reator nuclear, como alternativa sustentável para a geração de energia.
 b)  propor a inclusão de educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 c)  exigir o estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, para o licenciamento de obra ou a exploração de atividade que explore recursos do meio

ambiente.
 d)  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio

ambiente.
 e)  autorizar, por meio de concessão, a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistema.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/733745

Questão 41: Instituto AOCP - Of (PM SC)/PM SC/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta tendo em vista a Constituição Federal.

 a)  As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
 b)  Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica proposta por seu respectivo

departamento competente.
 c)  O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, mediante políticas específicas, vedada a participação de

entidades não governamentais.
 d)  Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em asilos e casas de repouso credenciadas junto ao Poder Público.
 e)  Aos maiores de sessenta anos, é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/768304

Questão 42: COSEAC UFF - FPT (Pref Maricá)/Pref Maricá/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente:

 a)  serão punidas com pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos, podendo ser aumentada de um terço à metade.
 b)  têm caráter meramente administrativo, cabendo ao órgão ambiental lavrar a multa cabível a cada espécie de infração.
 c)  sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
 d)  são preocupação do Poder Público, porém não podem ser punidas sem a autorização da vítima.
 e)  são direito da coletividade, cabendo à mesma defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/776841

Questão 43: QUADRIX - Fisc (CRMV AC)/CRMV AC/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da ordem social, julgue o item a seguir.
 
Com o objetivo de concretizar o direito à integridade do meio ambiente, o Poder Público definirá, nas unidades da Federação, áreas específicas, e seus componentes, a
serem especialmente protegidas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/799601

Questão 44: CEFETBAHIA - PJ (MPE BA)/MPE BA/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
No que se refere ao dever imposto ao Poder Público e à coletividade quanto a defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, é correto
afirmar que

 a)  os Estados e o Distrito Federal estabelecerão, por meio de lei, a localização, em seus territórios, em que poderão ser instaladas usinas que operem com reator
nuclear, excluídas as áreas necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

 b)  a Floresta Amazônica brasileira, a Serra do Mar e a Zona Costeira são patrimônio nacional, devendo sua utilização econômica ser feita dentro de condições que
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, sendo exigido prévio depósito, nos casos de risco previsível, para fins de



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19386279/imprimir 9/32

reparação.
 c)  a Constituição Federal autoriza práticas desportivas em que são utilizados animais, desde que sejam manifestações culturais registradas como bem de natureza

imaterial, devendo ainda ser regulamentadas por lei específica, a fim de evitar a crueldade contra os animais.
 d)  é dever do Poder Público exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de

impacto ambiental, cabendo ao órgão ambiental responsável pela análise a guarda dos documentos, a fim de que seja preservado o sigilo das informações.
 e)  compete privativamente à União definir os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas

somente através de lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/805129

Questão 45: ACEP - Fisc (Aracati)/Pref Aracati/Ambiental/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 225, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Sobre esse artigo,
assinale a alternativa correta.

 a)  Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, devendo eleger uma solução técnica conveniente e adequada de
forma a minimizar os danos por ele causados.

 b)  Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, dentre outras formas, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

 c)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados, ficando isentas de pena a qualidade de pessoa jurídica.

 d)  Serão disponibilizadas para fins de reforma agrária as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/893559

Questão 46: FUNDATEC - Ed Amb (Sta Rosa)/Pref Santa Rosa/2018
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Conforme o art. 225, capítulo VI do Meio Ambiente, da Constituição da República Federativa do Brasil, incumbe ao Poder Público:

 a)  Preservar as usinas que operam com reator nuclear.
 b)  Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os

animais a crueldade.
 c)  Promover a Educação Ambiental nos Ensinos Fundamental e Médio e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 d)  Formar, especializar e atualizar profissionais na área de meio ambiente.
 e)  Difundir programas e campanhas educativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1021757

Questão 47: VUNESP - Ass Adm I (UNESP)/UNESP/Campus Itapeva/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo as normas constitucionais de proteção do meio ambiente, na hipótese de alguém pretender a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente, a Constituição

 a)  veda a instalação dessa obra ou atividade.
 b)  exige, na forma da lei, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.
 c)  permite que seja instalada a obra ou atividade, sem requisitos formais, mas exigirá a compensação monetária na hipótese de haver dano ao meio ambiental.
 d)  permite que a lei autorize a obra ou atividade, sem estudo de impacto ambiental, desde que haja um responsável pessoal pelo projeto.
 e)  autoriza a obra ou atividade, sem estudo ambiental, desde que o autor apresente no projeto compromisso de recuperação de eventuais danos ambientais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/453837

Questão 48: IBFC - Per Of (PCie PR)/PCie PR/Perito Criminal/Área 6/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Assinale a alternativa INCORRETA, considerando as disposições da Constituição Federal sobre o meio ambiente.

 a)  Incumbe ao Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas
 b)  Incumbe ao Poder Público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação

de material genético
 c)  Incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a

alteração e a supressão permitidas somente através de decreto, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção
 d)  Incumbe ao Poder Público exigir, na forma da Lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,

estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade
 e)  Incumbe ao Poder Público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade

de vida e o meio ambiente
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/467460

Questão 49: VUNESP - Ana (CRBio 01)/CRBio 01/Advogado/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao Poder Público:

 a)  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e impedir o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.
 b)  promover a diversidade e a exploração comercial do patrimônio genético do País e incentivar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material

genético.
 c)  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio

ambiente.
 d)  definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, nos quais serão vedadas por lei a alteração e a supressão.
 e)  definir, por meio de lei federal, os valores que os poluidores e exploradores do meio ambiente devem pagar a título de compensação ambiental.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/471946

Questão 50: VUNESP - Pro Jur (P Ferreira)/Pref P Ferreira/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
É correto afirmar que a Constituição Federal dispõe, sobre o meio ambiente, que

 a)  incumbe à coletividade definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos.
 b)  incumbe aos órgãos ambientais, na forma definida pelo Poder Público, exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa

degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental.
 c)  aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público

competente, na forma da lei.
 d)  as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas, a sanções penais e administrativas, independentemente

da obrigação de reparar os danos causados, respondendo as pessoas jurídicas em caso de condenação de seus agentes.
 e)  compete privativamente à União legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/481888

Questão 51: FCC - JT (Unificado)/TST/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra-se consagrado no art. 225 da Constituição Federal.
 
Nesse contexto,

 a)  o direito à integridade do meio ambiente constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva e destina-se somente àqueles que residam em território nacional.
 b)  o direito à preservação da integridade do meio ambiente consagra o postulado de solidariedade, diante da necessidade de impedir que a transgressão a esse

direito faça irromper, no seio da coletividade, conflitos intergeracionais.
 c)  o direito à preservação da integridade do meio ambiente, prerrogativa qualificada por seu caráter de metaindividualidade, realça o princípio da liberdade e

acentua o princípio da igualdade.
 d)  é facultado ao Estado analisar os riscos, avaliar os custos das medidas de prevenção e executar as ações necessárias, quando existir incerteza científica sobre a

possibilidade de um produto, serviço ou evento desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos.
 e)  a Constituição Federal condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese

responsável no âmbito da empresa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/536968

Questão 52: IBFC - Ana San (EMBASA)/EMBASA/Engenheiro/Engenharia Sanitária - Sanitária Ambiental/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmações que seguem a respeito das colocações da Constituição Federal de 1988 sobre meio ambiente.

(  ) Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: florestas, caça, pesca, fauna, conservação, defesa do meio ambiente e
dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

(  ) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 a)  V; F
 b)  F; F
 c)  F; V
 d)  V; V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/546587

Questão 53: FMP - PJ (MPE RO)/MPE RO/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Sobre a Ordem Social presente na CRFB/88, pode-se afirmar:

 a)  Está intimamente ligada à realização dos direitos sociais
 b)  O direito à saúde, de acesso universal e igualitário, deverá ser viabilizado por meio de políticas públicas, cabendo ao Poder Público regulamentar, fiscalizar e

controlar sua execução, podendo ser prestada diretamente pelo ente público como também por terceiros, sendo a iniciativa privada livre para participar
complementarmente ao Sistema Único de Saúde - SUS.

 c)  O meio ambiente, como previsto constitucionalmente, supõe tratar-se de um direito intergeracional, com a exigência de cooperação entre Estados soberanos.
 d)  A Constituição, no que se refere à criança, ao adolescente e ao jovem, sustenta o princípio da proteção especial.
 e)  O princípio da proteção da identidade garante às populações indígenas a proteção de seus territórios tradicionais, o que exige dos entes federados, em suas

respectivas esferas de competência, a sua demarcação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/548948

Questão 54: CPCON UEPB - Adv (UEPB)/UEPB/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Observe os ensinamentos abaixo e em seguida responda o que se pede.
 
“Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 as normas de proteção ambiental são alçadas à categoria de normas constitucionais com a
elaboração de capítulo especialmente dedicado à proteção do meio ambiente, tema que permeia todo o texto constitucional. A constitucionalização do meio ambiente no
Brasil proporcionou um verdadeiro salto qualitativo em relação às normas de proteção ambiental. Os grandes princípios ambientais são içados ao patamar constitucional,
assumindo um posto eminente, ao lado das grandes liberdades públicas e dos direitos fundamentais. A Carta Magna de 1988 inova, portanto, em relação às Constituições
anteriores, que apenas abordavam os recursos naturais sob o enfoque utilitarista, e nunca protecionista.”

 
(SILVA, ROMEU FARIA THOMÉ. Manual de Direito Ambiental. Salvador: JUSPODIVM, 2015).
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Considerando-se os múltiplos aspectos que balizam o conceito de meio ambiente, nos moldes preconizados na Constituição Federal de 1988, nas legislações de tutela
ambiental e nos apontamentos doutrinários que disciplinam o assunto, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  Ao fixar as diretrizes regentes da tutela ambiental, a Constituição Federal de 1988 dispõe que a proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente
do trabalho, constitui uma das competências do Sistema Único de Saúde.

 b)  Em razão do tratamento dispensado ao meio ambiente pelo texto constitucional, depreende-se que é exigido dos cidadãos, predominantemente, um non facere
em relação ao meio ambiente.

 c)  O meio ambiente é um bem público, classificado pela Constituição Federal de 1988 como bem de uso comum do povo. Em razão de tal ordem classificatória,
torna-se inadmissível que o seu uso seja oneroso ou mediante à imposição de qualquer contraprestação pecuniária.

 d)  A definição normativa de recursos ambientais compreende a fauna e a flora, as águas superficiais e subterrâneas, mas não se inclui o mar territorial e elementos
que constituem a biosfera.

 e)  Todos os entes federativos permanecem obrigados à proteção do patrimônio artístico, cultural, documental, das obras e outros bens de valor histórico; no
entanto, a competência para legislar sobre estes temas pertence, privativamente, à União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/745631

Questão 55: CETAP - Ana Amb (Pref Ourém)/Pref Ourém/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo o art. 225. da Constituição Federal Brasileira de 1988: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
á sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e á coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". Para assegurar a
efetividade do direito descrito anteriormente, incumbe ao poder público, exceto:

 a)  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.
 b)  preservar a diversidade e a integridade do patrimõnio genético do pais e fiscalizar as entidades dedicadas á pesquisa e manipulação de material genético.
 c)  definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão

permitidas somente através de lei, e sendo autorizada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
 d)  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto

ambiental, a que se dará publicidade.
 e)  promover a educação ambiental em todos os niveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/793659

Questão 56: COPEVE (UFAL) - Proc (SM Campos)/Pref SM Campos/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4983, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou a constitucionalidade de lei estadual que disciplinava a
vaquejada como atividade desportiva e cultural. Considerando a posição adotada pelo STF nesse julgado e as normas relativas à proteção do meio ambiente no Brasil,
assinale a alternativa correta.

 a)  De acordo com o entendimento majoritário do STF, a vaquejada carece de regulamentação legal, sem a qual não pode ser realizada licitamente no país.
 b)  De acordo com o entendimento majoritário do STF, a prática de vaquejada não pode ser realizada com intuito comercial, mas apenas como prática desportiva

amadora.
 c)  Corroborando o julgamento do STF, o Congresso Nacional elevou os fundamentos da decisão ao plano constitucional, com a Emenda Constitucional nº 96/2017,

para proibir o uso de animais em competições esportivas.
 d)  A decisão do STF considerou a vaquejada uma prática intrinsecamente cruel e, por isso, não passível de regulamentação no plano infraconstitucional, como

pretendia o Estado-membro, cuja lei foi impugnada.
 e)  O STF reconheceu, no julgamento, o valor cultural de práticas como a vaquejada e o rodeio que, embora exponham animais a risco, são bens de natureza

imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro e devem ser objeto de proteção.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/916717

Questão 57: CS UFG - JL (TJ GO)/TJ GO/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegura em seu artigo 225, §4º que são patrimônios nacionais:

 a)  a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, a Zona Costeira e o Cerrado.
 b)  a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, a Zona Costeira e a Caatinga.
 c)  a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.
 d)  a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, o Cerrado e o Pampa Gaúcho.
 e)  a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Zona Costeira, o Cerrado e a Caatinga.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/986094

Questão 58: QUADRIX - Recep (CFO)/CFO/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Com relação à ordem social, julgue o item abaixo.
 
A delimitação dos espaços territoriais protegidos para fins ecológicos pode ser feita por decreto ou por lei, sendo esta imprescindível apenas quando se trate de alteração
ou supressão desses espaços.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1052352

Questão 59: COPEVE (UFAL) - Proc Mun (BS Miguel)/Pref B São Miguel/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4983, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisou a constitucionalidade de lei estadual que disciplinava a
vaquejada como atividade desportiva e cultural. Considerando a posição adotada pelo STF nesse julgado e as normas relativas à proteção do meio ambiente no Brasil,
assinale a alternativa correta.

 a)  De acordo com o entendimento majoritário do STF, a vaquejada carece de regulamentação legal, sem a qual não pode ser realizada licitamente no país.
 b)  De acordo com o entendimento majoritário do STF, a prática de vaquejada não pode ser realizada com intuito comercial, mas apenas como prática desportiva

amadora.
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 c)  Corroborando o julgamento do STF, o Congresso Nacional elevou os fundamentos da decisão ao plano constitucional, com a Emenda Constitucional nº 96/2017,
para proibir o uso de animais em competições esportivas.

 d)  A decisão do STF considerou a vaquejada uma prática intrinsecamente cruel e, por isso, não passível de regulamentação no plano infraconstitucional, como
pretendia o Estado-membro, cuja lei foi impugnada.

 e)  O STF reconheceu, no julgamento, o valor cultural de práticas como a vaquejada e o rodeio que, embora exponham animais a risco, são bens de natureza
imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro e devem ser objeto de proteção.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1221490

Questão 60: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Direito/2017
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Sobre o meio ambiente na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

 a)  Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso privativo dos Entes federativos e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

 b)  Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução que apresentar.
 c)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
 d)  São indisponíveis apenas as terras arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 e)  As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei municipal, sem o que não poderão ser instaladas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1307515

Questão 61: FCC - JT TRT1/TRT 1/2016
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo a Constituição de 1988, constitui patrimônio nacional a

 a)  Costa Azul.
 b)  Zona Costeira.
 c)  Serra da Estrela.
 d)  Zona Mato-Grossense.
 e)  Serra do Caparaó.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/351575

Questão 62: IESES - NeR (TJ PA)/TJ PA/Remoção/2016
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 representa um marco histórico na legislação ambiental brasileira, sendo responsável pela elevação do meio
ambiente à categoria dos bens tutelados pelo ordenamento jurídico, bem como estabeleceu o direito ao meio ambiente sadio como um direito fundamental do indivíduo.
Segundo a Constituição Federal de 1988 incumbe ao Poder Público iniciativas para resguardar o meio ambiente, assinale a alternativa INCORRETA sobre quais são as
iniciativas:

 a)  Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.
 b)  Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.
 c)  Verificar a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, sem necessidade de estudo prévio de impacto

ambiental, a que se dará publicidade.
 d)  Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/392612

Questão 63: FCC - DP ES/DPE ES/2016
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
No que tange à proteção conferida ao meio ambiente pela Constituição Federal de 1988,

 a)  a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira configuram-se como patrimônio nacional.
 b)  é atribuída expressamente pelo texto constitucional competência legislativa concorrente ao Município em matéria ambiental.
 c)  é reconhecida expressamente a tríplice responsabilidade (civil, administrativa e penal) do poluidor pelo dano ambiental.
 d)  incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,

estudo prévio de impacto ambiental, dispensando-se a publicidade a critério do órgão ambiental competente.
 e)  compete privativamente à União proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/407147

Questão 64: VUNESP - AnaTC MPE SP/MPE SP/Engenheiro Químico/2016
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Assinale a alternativa que está em conformidade com o Parágrafo 1º, do Capitulo VI (do meio ambiente), artigo 225, da Constituição da República Federativa do Brasil,
de 1988, que incumbe o Poder Público de assegurar a efetividade e garantir que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo -se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê -lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

 a)  Desenvolver pesquisas e tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais.
 b)  Incentivar a produção, a instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade ambiental.
 c)  Compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.
 d)  Preservar e restaurar os recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio

ecológico propício à vida.
 e)  Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/466745

Questão 65: AOCP - Proc Mun I (Pref JF)/Pref JF/2016
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
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Segundo a Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, para assegurar a efetividade
desse direito, incumbe ao Poder Público:

 a)  definir, em todos os Estados da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de emenda constitucional, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

 b)  fiscalizar o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem riscos para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, vedado o controle da
produção e comercialização que implique a redução do direito à livre iniciativa.

 c)  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, salvo se comprovadamente necessário à
sobrevivência humana.

 d)  promover a educação ambiental a partir do ensino médio e a conscientização pública para a importância da tentativa de redução dos danos ao meio ambiente.
 e)  exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto

ambiental, a que se dará publicidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/477697

Questão 66: AOCP - TNS I (Pref JF)/Pref JF/Analista Ambiental/Biólogo/2016
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo a Constituição Brasileira de 1988, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito,
incumbe ao poder público, EXCETO

 a)  manter estável o número de espécies da biodiversidade brasileira, permitindo o uso de espécies exóticas de comportamento ecológico semelhante para substituir
nativas extintas.

 b)  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.
 c)  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.
 d)  definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos.
 e)  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os

animais à crueldade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/478759

Questão 67: FEPESE - Ag SS (SAP SC)/SAP SC/2016
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Assinale a alternativa que indica corretamente, de acordo com a Constituição Federal, o documento, ao qual se dará publicidade, exigido para instalação de obra ou
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.

 a) alvará de construção
 b) plano de manejo sustentável
 c) projeto de adequação sanitária
 d) estudo prévio de impacto ambiental
 e) licença ambiental de instalação

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/499808

Questão 68: UFMT - Proc Ju (CM Sorriso)/CM Sorriso/2016
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A respeito das normas constitucionais de proteção do meio ambiente, é correto afirmar:

 a) A competência conferida ao Município para legislar sobre matéria ambiental autoriza que seja dispensada a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental para
instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de dano ecológico e degradação do meio ambiente.

 b) A competência constitucional concorrente dos entes federados para proteção ambiental é restrita ao meio ambiente natural, pois não se aplica ao meio ambiente
cultural relacionado com o patrimônio histórico e artístico.

 c) A Constituição Federal reconhece o Pantanal Mato-Grossense como patrimônio nacional, mas permite a utilização de recursos ambientais desse bioma nos limites
traçados em lei e dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente.

 d)  As pessoas jurídicas estão sujeitas às sanções administrativas por condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, mas não respondem por sanções
penais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/583577

Questão 69: Machado de Assis - Adv (CM Estreito)/CM Estreito/2016
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, todas as alternativas abaixo são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais, EXCETO:

 a)  Arquipélago de Fernando de Noronha.
 b)  Mata Atlântica.
 c)  Serra do Mar.
 d)  Zona Costeira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715582

Questão 70: VUNESP - Esp (Pref Suzano)/Pref Suzano/Desenvolvimento e Gestão Urbana/2016
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Assinale a alternativa que apresenta o Princípio do Direito Ambiental que consta na Constituição Federal de 1988.

 a)  Princípio da intervenção privada obrigatória na ação do estado em nome da defesa ao meio ambiente.
 b)  Princípio da supremacia da função econômica com relação à função social da propriedade.
 c)  Princípio da indisponibilidade do interesse público na proteção do meio ambiente.
 d)  Princípio da preservação de ganhos em função das degradações sociais.
 e)  Princípio da cooperação internacional em matéria ambiental, salvo prejuízos econômicos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/821775
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Questão 71: VUNESP - Esp (Pref Suzano)/Pref Suzano/Desenvolvimento e Gestão Urbana/2016
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo o art. 225, parágrafo 3º, da Constituição Federal de 1988, as atividades e condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou
jurídicas,

 a)  às sanções penais e administrativas, sem obrigação de reparar os danos causados.
 b)  às multas estabelecidas pelo código ambiental, sem obrigação de reparar os danos causados.
 c)  às sanções penais e administrativas ou à reparação dos danos causados.
 d)  às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
 e)  sempre às sanções penais e às administrativas, quando comprovadas a intenção de causar danos.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/821779

Questão 72: FCC - TP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administrativa/2015
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo as normas sobre meio ambiente constantes da Constituição Federal, é correto afirmar:

 a)  Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, proteção do meio ambiente e controle
da poluição. Aos municípios cabe suplementar a legislação federal e a estadual no que couber.

 b)  A floresta amazônica brasileira, a mata atlântica e o pantanal mato-grossense são considerados patrimônio nacional, assim como também o são a serra do mar, a
zona costeira, o cerrado, a caatinga e as dunas maranhenses, devendo a utilização dessas áreas se dar na forma da lei.

 c)  Em face do princípio constitucional da livre iniciativa, os recursos minerais podem ser explorados independentemente de autorização ou de concessão do poder
público, cabendo ao explorador promover a recuperação do meio ambiente degradado.

 d)  O meio ambiente é bem de uso especial, sob domínio do Estado, sendo que sua utilização se dará no limite de interesse dos poderes públicos federal, estadual e
municipal.

 e)  A partir da promulgação da Constituição Federal, passou a ser vedada a instalação e operação de usinas que operem com reator nuclear, no Brasil, cabendo aos
Municípios, onde haja usina já instalada, a regulamentação e o controle das atividades de encerramento de suas atividades.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/272829

Questão 73: FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Administração/2015
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Empresa Z, do ramo de atividade de separação e reciclagem de lixo, está instalada há cerca de 7 anos em Manaus. Quando do início das atividades a empresa realizou
estudo de impacto ambiental. Contudo, agora pretende ampliar suas atividades com a instalação de usina para realizar, também, incineração de lixo, atividade
potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. Nesta situação hipotética,

 a) como a empresa Z já realizou estudo de impacto ambiental, não será obrigada a realizar novo estudo, somente sendo possível que o Município de Manaus assim o
exija quando do fim da validade da licença inicialmente concedida.

 b) a incineração de lixo é atividade que traz riscos à saúde humana e ao meio ambiente, podendo causar significativa degradação ambiental, logo, a empresa em
questão deverá realizar estudo de impacto ambiental para obter do órgão ambiental competente as licenças necessárias para funcionamento da nova atividade, mesmo
que já possua licença ambiental válida para separação e reciclagem de lixo.

 c) a empresa Z deverá realizar estudo de impacto ambiental para instalação da usina de incineração do lixo, após o que, uma vez concedida a licença, não poderá ser
compelida a reparar eventuais danos causados em decorrência de sua atividade.

 d) como a empresa foi instalada há mais de cinco anos, a obrigação de elaborar estudo prévio de impacto ambiental já prescreveu, motivo pelo qual o
empreendimento poderá continuar funcionando, independentemente de novo estudo.

 e) a empresa Z deverá apresentar estudo de impacto ambiental para a nova atividade, devendo o processo administrativo competente tramitar em sigilo perante a
Administração pública municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/272943

Questão 74: CEBRASPE (CESPE) - JE TJPB/TJ PB/2015
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Com base na jurisprudência do STF a respeito da ordem social na CF, assinale a opção correta especificamente em relação à seguridade social, à proteção ao meio
ambiente, aos índios e ao adolescente.

 a) Ao se condicionar a aprovação de licenciamento ambiental à prévia autorização de assembleia legislativa, viola-se o princípio da separação de poderes.
 b) Em habeas corpus, a invocação da condição de menoridade pelo paciente é suficiente para comprovar sua condição de inimputável.
 c) Assegura-se aos índios a propriedade das terras que eles tradicionalmente ocupem e o usufruto exclusivo das riquezas encontradas em seu solo, rios e lagos.
 d) A seguridade social tem caráter contributivo e filiação obrigatória.
 e) Quanto à proteção ao meio ambiente, compete ao poder público definir espaços territoriais protegidos, em todas as unidades da Federação. Para tal, é necessário

fazê-lo por meio de lei em sentido formal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/287752

Questão 75: FUNDEP - Aud (TCE-MG)/TCE-MG/2015
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Considerando o que prevê a Constituição da República sobre o meio ambiente, analise as afirmativas a seguir.

I. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são bens públicos da União.

II. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que constitui bem de uso comum do povo.

III. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, visando a anulação de ato lesivo ao meio ambiente.

IV. A proteção do meio ambiente, embora situada na competência administrativa comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, insere-se na
competência legislativa privativa da União.

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):

 a) I apenas.
 b) III apenas.
 c) II e III apenas.
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 d) I e IV apenas.
 e) I, II, III, e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/299698

Questão 76: SMA-RJ (antiga FJG) - Cons Leg (CM RJ)/CM RJ/Direito/2015
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

 a)  as usinas que operem com energia elétrica deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas
 b)  as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas
 c)  as usinas que operem com energia eólica deverão ter sua localização definida em lei federal, estadual ou municipal, conforme a hipótese
 d)  as usinas federais que operem com reator prejudicial ao meio ambiente deverão ter sua localização definida em lei ou decreto federal

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/301834

Questão 77: FUNIVERSA - Ag TT (Araguaína)/Pref Araguaína/2015
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Acerca da ordem social segundo a CF, assinale a alternativa correta relativamente ao meio ambiente.

 a)  Incumbe ao poder público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo de impacto ambiental, que poderá ser prévio ou posterior à obra ou atividade.

 b)  Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.

 c)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente não sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas caso
já tenham reparado os danos causados.

 d)  São disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 e)  As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual para que possam ser instaladas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/424391

Questão 78: VUNESP - Enf (UNESP)/UNESP/Campus Ilha Solteira/2015
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo o disposto na Constituição Federal, se alguém pretender a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente,

 a)  o poder público deverá envidar todos os esforços para impedir a obra ou atividade.
 b)  o particular terá que pagar uma indenização prévia ao Município onde será instalada a obra ou atividade.
 c)  o poder público deverá exigir estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.
 d)  somente poderá fazê-lo mediante autorização judicial específica para a finalidade pretendida.
 e)  ficará obrigado a adaptar o projeto a fim de evitar que haja qualquer degradação ao meio ambiente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/456354

Questão 79: CETAP - Ag (Pref Tailândia)/Pref Tailândia (PA)/Fiscal Ambiental/2015
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 garante a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e impõe ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse sentido, a Constituição estabelece que incumbe ao Poder Público, EXCETO:

 a) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.
 b) preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.
 c)  definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão

permitidas através de resolução do CONAMA.
 d)  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto

ambiental, a que se dará publicidade.
 e)  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio

ambiente.
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/757701

Questão 80: CAIPIMES - Ag (Pref Santo André/Pref Santo André/Ambiental/2015
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
De acordo com a Constituição federal de 1988, Capítulo VI – meio ambiente, art. 225. “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo às presentes e futuras
gerações.” Considere as seguintes proposições:
 

I- Preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do País e fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético.
 
II- Promoção da educação ambiental apenas no nível de Ensino Fundamental e conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 
III- Preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, incentivar e delegar aos estados da federação para promoverem o manejo ecológico das
espécies e dos ecossistemas.
 
IV- Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente.

 
Para assegurar a efetividade desse direito são incumbências do poder público federal apenas:

 a)  II e IV.
 b)  I e III.
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 c)  II e III.
 d)  I e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1231283

Questão 81: CAIPIMES - Ag (Pref Santo André/Pref Santo André/Ambiental/2015
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a Floresta Amazônica Brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são:

 a)  patrimônio dos estados em que estão localizadas e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente,
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

 b)  patrimônio da humanidade e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao
uso dos recursos naturais.

 c)  patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos
recursos naturais.

 d)  patrimônio dos municípios em que estão localizadas e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1231303

Questão 82: VUNESP - Of Admin (PC SP)/PC SP/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o poder público pode,
na forma da lei, exigir

 a) estudo prévio de impacto ambiental.
 b) o pagamento de taxas e impostos para liberação da obra.
 c) imposto sobre serviços.
 d) recolhimento de valores ao Fundo de Proteção do Meio Ambiente.
 e) prévia autorização do Ministério Público ambiental.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/219922

Questão 83: FCC - APE (TCE-RS)/TCE-RS/Arquitetura/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, dependerá de licenciamento ambiental com base em Estudo prévio de Impacto Ambiental a instalação de toda obra
ou atividade

 a) potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.
 b) efetivamente causadora de qualquer intensidade de degradação ambiental.
 c) causadora de degradação ambiental de alta intensidade.
 d) causadora de degradação ambiental em área de alta vunerabilidade.
 e) que comportem risco à vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/253252

Questão 84: FEPESE - Proc (MP TCE-SC)/TCE-SC/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Acerca do que dispõe a Constituição Federal sobre o Meio Ambiente, assinale a alternativa correta.

 a) Incumbe ao Poder Público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País, vedada a fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e
manipulação de material genético.

 b) Incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, garantido o sigilo, a fim de manter a fidelidade de informações constantes das pesquisas.

 c) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra da Mantiqueira, o Pantanal Mato-Grossense e as Praias da Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

 d) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sempre responsabilizados nas pessoas físicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

 e) Incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/266212

Questão 85: IBFC - Papis (PC RJ)/PC RJ/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Assinale a alternativa em que ambos os ecossistemas descritos são considerados patrimônio nacional pelo texto da Constituição Federal:

 a) A Mata Atlântica e a Chapada da Diamantina.
 b) O Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.
 c) A Serra do Mar e as Cataratas do Iguaçu.
 d) Os Pampas Gaúchos e o Cerrado.
 e) A Floresta Amazônica brasileira e a Serra da Canastra.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/269128

Questão 86: FGV - FMA (Florianópolis)/Pref Florianópolis/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição da República de 1988 assegura que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Em seguida, o texto
constitucional dispõe que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
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 a)  promover diretamente à elaboração e execução de planos de recuperação de áreas degradadas, ainda quando o dano ambiental tenha sido praticado por
particulares, os quais deverão suportar a devida ação de regresso;

 b)  proibir a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
 c)  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto

ambiental, a que se dará publicidade;
 d)  cobrar de toda pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade empresarial relatório anual de impacto ambiental, independentemente do potencial poluidor da

atividade;
 e)  estabelecer condicionantes ambientais, bem como medidas mitigatórias, compensatórias e reparatórias a toda pessoa física ou jurídica que desempenhe atividade

empresarial, independentemente do potencial poluidor da atividade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/269929

Questão 87: FGV - Proc (Niterói)/Pref Niterói/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Em relação às normas constitucionais afetas ao meio ambiente, assinale a afirmativa correta.

 a) Norma estadual pode dispensar o estudo prévio de impacto ambiental, em áreas de reflorestamento, para fins empresariais.
 b) Norma da Constituição Estadual pode determinar a submissão do relatório de impacto ambiental ao crivo do Ministério Público, que pode aprová-lo ou rejeitá-lo.
 c) A partir da necessidade de proteger a cultura local, norma estadual pode autorizar competições entre “galos combatentes”.
 d) A Mata Atlântica é patrimônio nacional, não bem da União.
 e) A proteção ao meio ambiente compete privativamente à União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/294462

Questão 88: FGV - Proc (Niterói)/Pref Niterói/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Determinada Constituição Estadual, com o objetivo de conferir maior densidade ao direito fundamental ao meio ambiente, dispôs que os estudos de impacto ambiental de
empreendimentos que, de modo direto ou indireto, afetem os cursos d’água e as florestas cuja proteção incumbe ao respectivo Estado devem ser examinados e
eventualmente aprovados por comissão permanente instituída no âmbito da Assembleia Legislativa, de composição paritária, sendo formada por membros do poder
público e da sociedade civil.
 
É correto afirmar que esse comando normativo é

 a) inconstitucional, por violar o princípio da separação dos Poderes, já que atribui ao Poder Legislativo parcela própria do poder de polícia, afeto ao Poder Executivo.
 b) constitucional, já que todas as estruturas estatais de poder têm o dever jurídico de colaborar para a defesa do meio ambiente.
 c) inconstitucional, pois compete privativamente à União legislar sobre meio ambiente e sobre a responsabilidade pelos danos que lhe sejam causados.
 d) constitucional, já que a Constituição Estadual ocupa o ápice da pirâmide normativa no âmbito do Estado, podendo dispor livremente sobre todas as matérias que

lhe digam respeito.
 e) inconstitucional, pois a disciplina do estudo de impacto ambiental já foi exaustivamente prevista na Constituição da República.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/294475

Questão 89: ACAFE - Del Pol (PC SC)/PC SC/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Considerando o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB/88 quanto ao meio ambiente, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as
falsas.

(  ) A Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense, a a Zona Costeira, a Floresta Amazônica brasileira e e a Mata Atlântica são patrimônio nacional.

(  ) Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente.

(  ) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(  ) As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

(  ) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

(  ) São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

 a) V - V - F - F - V - V
 b) F - V - V - V - F - V
 c) V - F - V - F - V - F
 d) V - V - V - V - V - V
 e) F - V - F - F - V - F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/480254

Questão 90: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Mata Atlântica é considerada, pela Constituição Federal de 1988, patrimônio da União.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/507976

Questão 91: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
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A responsabilidade penal das pessoas jurídicas, embora prevista na Lei n. 9.605/98, não encontra respaldo na Constituição Federal de 1988.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/507977

Questão 92: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Em caso de infração às normas ambientais, a Constituição Federal assegura a possibilidade de tripla responsabilização: penal, civil e administrativa.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/507978

Questão 93: IBFC - PEB (SEE MG)/SEE MG/Nível I Grau A/Geografia/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Toda cidade terá também seu Código de Postura, que deverá ser aprovado pela Câmara Municipal. Todos eles são previstos na Constituição Federal de 1988. Assinale a
alternativa correta.

 a)  Participar das ações para a construção de cidades sustentáveis, como está previsto na Agenda 21, compõe um projeto pedagógico comprometido com a formação
cidadã do educando.

 b)  O Brasil possui mais de 5700 cidades e todas, sem exceção, estão cumprindo o que determina a Constituição de 1988, quanto ao seu Plano Diretor.
 c)  A Agenda 21 brasileira ainda não contempla o desenvolvimento de eixos temáticos como Agricultura Sustentável e Cidades Sustentáveis.
 d)  A infraestrutura, a integração regional, a gestão dos recursos naturais, a redução das desigualdades sociais e a ciência e tecnologia para o desenvolvimento

sustentável não estão previstos para discussões e aplicações no Brasil.
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/577551

Questão 94: COSEAC UFF - Geo (SMARHS Niterói)/Pref Niterói/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Pessoa física; pessoa jurídica: no tocante à prática de condutas lesivas ao meio ambiente, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

 a)  esta responderá patrimonial e administrativamente; aquela, penal e patrimonialmente.
 b)  ambas responderão penal, administrativa e patrimonialmente.
 c)  aquela responderá civil e patrimonialmente; esta, penal e patrimonialmente.
 d)  ambas responderão penal e patrimonialmente, mas não administrativamente.
 e)  ambas responderão penal e administrativamente, mas não patrimonialmente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/578255

Questão 95: IESES - NeR (TJ MS)/TJ MS/Remoção/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 textualmente considera com patrimônio nacional alguns ecossistemas específicos, sendo que sua utilização far-se-á, na forma da lei,
dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. São esses ecossistemas:

 a)  A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, o Serrado, o Pantanal Mato-Grossense e a Planície Litorânea.
 b)  A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.
 c)  A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Chapada da Diamantina, o Pantanal Mato-Grossense e a ilha de Fernando de Noronha.
 d)  A Floresta Equatorial, a Mata Atlântica, a Chapada dos Veadeiros, o Pantanal Mato-Grossense e a ilha de Fernando de Noronha.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/613842

Questão 96: IESES - NeR (TJ MS)/TJ MS/Remoção/2014
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Em matéria Constitucional referente à proteção ao meio ambiente, o Poder Público está incumbido por força da Carta Magna a:
 

I. Promover a educação ambiental apenas no ensino fundamental ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 
II. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade.
 
III. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.
 
IV. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.

 
A sequência correta é:

 a)  Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
 b)  As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 c)  Apenas as assertivas I e III estão corretas.
 d)  Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/613843

Questão 97: CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ DFT)/TJDFT/Judiciária/"Sem Especialidade"/2013
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Com relação ao Estado federal brasileiro, julgue o item a seguir.

Apesar de a floresta amazônica, a mata atlântica, a Serra do Mar, o pantanal mato-grossense e a zona costeira serem patrimônios nacionais, não se consideram bens
públicos os imóveis particulares existentes nessas áreas.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/106026

Questão 98: Com. Exam. (TRT 2) - JT TRT2/TRT 2/2013
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Em relação ao meio ambiente, observe as proposições abaixo e ao final aponte a alternativa que contenha proposituras corretas.
 

I. Incumbe ao Poder Público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.

II. Incumbe ao Poder Público preservar e fiscalizar as entidades de pesquisa e manipulação do material genético, bem como preservar a fauna das matas
cerradas, consideradas patrimônio da União, salvo as espécies em extinção.

III. Incumbe ao Poder Público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente.

IV. Incumbe ao Poder Público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

V. Incumbe ao Poder Público proteger os ecossistemas, abrangendo as espécies nativas e os animais domésticos, bem como regular a exploração dos recursos
minerais impondo a compensação de atos lesivos pela indenização correspondente.

É correta a alternativa:

 a) I, III e IV.
 b) II, III e IV.
 c) III, IV e V.
 d) I, II e V.
 e) I, IV e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/113153

Questão 99: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2013
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Considerando o disposto na CF acerca na ordem social, julgue o item subsequente.

A floresta amazônica brasileira, assim como a mata atlântica, é considerada bem da União, devendo sua utilização ocorrer na forma da lei, em condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive no que concerne ao uso dos recursos naturais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/123943

Questão 100: FGV - Cons Leg (ALEMA)/ALEMA/Direito Constitucional/2013
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
No Brasil tem sido comum o desenvolvimento de atividades denominadas desportivas que acarretam prejuízos aos animais. Essas atividades têm sido combatidas por
diversas associações e Organizações Não Governamentais que buscam estabelecer requisitos para os referidos atos.
 
No plano do meio ambiente, consoante às normas constitucionais em vigor, cabe ao Poder Público, no concernente ao tema

 a) proteger a fauna evitando que os animais sejam submetidos a crueldades.
 b) determinar políticas de adoção de animais silvestres.
 c) propiciar mecanismos sadios para manutenção de animais em cativeiro.
 d) permitir a caça de espécies em extinção que causem danos à agricultura.
 e) inserir espécies novas para exploração comercial de material genético.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/135119

Questão 101: IBFC - Per Crim (PC RJ)/PC RJ/Biologia/2013
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
De acordo com Artigo 225 da Constituição Brasileira (1988), todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Pode Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Desta forma, referente às
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assinale a alternativa correta:

 a)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, à sanções administrativas, obrigando a
reparação de danos causados.

 b)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, à sanções administrativas, independente da
obrigação de reparar os danos causados.

 c)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, à sanções penais, obrigando a reparação de
danos causados.

 d)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, à sanções penais e administrativas,
independente da obrigação de reparar os danos causados.

 e)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, à sanções penais e administrativas ou a
reparação de danos causados.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/268987

Questão 102: IBFC - Per Crim (PC RJ)/PC RJ/Engenharia Elétrica e Eletrônica/2013
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Capítulo VI - Do meio Ambiente, Art. 225. "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações". Entre as alternativas a seguir, com base na constituição brasileira, assinale a alternativa INCORRETA:
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 a)  As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
 b)  Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público

competente, na forma da lei.
 c)  São disponível as terras devolutas ou arrecadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 d)  A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á,

na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
 e)  As condutas e atividades consideras lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/275150

Questão 103: IBFC - Per Crim (PC RJ)/PC RJ/Medicina Veterinária/2013
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Capítulo VI - Do meio ambiente, artigo 225 lê-se: "Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Pode Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações."
 
Após esse artigo, no parágrafo 1 e seus incisos, estão descritas ações para assegurar a efetividade desse direito, incumbidas ao poder público. Leia com atenção as
seguintes afirmações extraídas e eventualmente alteradas desse parágrafo e assinale a alternativa correta:
 

I. preservar a restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas:
 
II. preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e delegar às entidade dedicas à pesquisa e manipulação de material genético licença
específica.
 
III. definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
 
IV. exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, feito por autoridade competente e mantido em sigilo.
 
V. controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente.
 
VI. promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
 
VII. proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade.

 

 a)  Apenas I e II estão corretas.
 b)  I, IV, VII estão incorretas.
 c)  I, III, V, VI e VII Estão corretas.
 d)  Apenas I, II, V e VI estão corretas.
 e)  Apenas II, VI e VII estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/286134

Questão 104: IBFC - Per Crim (PC RJ)/PC RJ/Medicina Veterinária/2013
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Os seguintes parágrafos foram extraídos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Capítulo VI - Do meio ambiente) e eventualmente modificados de sua
redação original. Leia-os com atenção e assinale a alternativa correta que corresponde à redação original:
 

I. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
 
II. As condutas e atividade consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
 
III. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-
se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
 
IV. São arrendadas as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

 
V. As usinas que operem com reator nuclear deverão estar isoladas.

 a)  Apenas I e V estão corretas.
 b)  Apenas III está correta.
 c)  Apenas II, IV e VI estão corretas.
 d)  IV e V estão incorretas.
 e)  I e V estão incorretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/286140

Questão 105: VUNESP - AA (MPE ES)/MPE ES/Administrativo/2013
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Na proteção do meio ambiente, a Constituição Federal

 a)  veda a exploração, pelos particulares, dos recursos minerais.
 b)  dá ao meio ambiente a natureza de bens restritos ao Poder Público.
 c)  faculta, conforme o caso, a necessidade de estudo prévio de impacto ambiental, para a instalação de obras.
 d)  determina a aplicação de sanções penais e administrativas aos infratores, pessoas físicas ou jurídicas que praticarem condutas e atividades consideradas lesivas

ao meio ambiente.
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 e)  define, por meio de Decreto Legislativo, a localização das usinas nucleares e sua livre instalação.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/708319

Questão 106: VUNESP - AE (MPE ES)/MPE ES/Analista de Banco de Dados/2013
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Considerando o disposto na Carta Magna brasileira a respeito da Ordem Social, assinale a alternativa correta.

 a)  As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito privado ou
convênio, tendo preferência as entidades que já recebam subsídios governamentais.

 b)  A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e
tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, devendo a comercialização ser disciplinada por lei federal, exclusivamente, para
fins científicos.

 c)  A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á,
na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

 d)  É obrigatório aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e
tecnológica.

 e)  São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos assentamentos de colonos e aquelas
tradicionalmente ocupadas pelos índios.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/708535

Questão 107: FEPESE - Ag SS (SAP SC)/SAP SC/2013
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Em relação ao meio ambiente, assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição da República de 1988.

 a)  A Mata Atlântica é patrimônio nacional.
 b)  Apenas as pessoas físicas poderão ser responsabilizadas por danos ambientais.
 c)  O material genético não está contido na proteção conferida ao meio ambiente.
 d)  A exploração de atividade econômica legal dispensa a reparação do dano ambiental.
 e)  A proteção do meio ambiente tem como objetivo unicamente a preservação para a presente geração.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/950709

Questão 108: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Com relação ao meio ambiente e aos interesses difusos e coletivos, julgue o item abaixo.

Apesar de a floresta amazônica, a mata atlântica, a serra do Mar, o pantanal mato-grossense e a zona costeira serem, conforme dispõe a CF, patrimônio nacional, não há
determinação constitucional que converta em bens públicos os imóveis particulares situados nessas áreas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/70586

Questão 109: CEBRASPE (CESPE) - TA (IBAMA)/IBAMA/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Com relação à administração pública e ao meio ambiente, julgue o próximo item.

Considerando-se o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é vedada a adoção de qualquer prática que submeta os animais à crueldade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/94002

Questão 110: Com. Exam. (MPT) - Proc (MPT)/MPT/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Sobre a proteção ao meio ambiente, assinale a alternativa CORRETA:

 a) Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o ambiente degradado adotando solução técnica, de acordo com o grau de risco da atividade
econômica.

 b) A concessão de autorização para atividades potencialmente danosas ao meio ambiente é um ato administrativo exclusivo das autoridades que detêm o poder de
polícia.

 c) As terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado em ações discriminatórias podem, mediante autorização legislativa, ser alienadas.
 d) Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente a lei, e não o órgão licenciador ambiental, pode fixar o quantum da compensação por impacto

ambiental causado por empreendimento econômico.
 e) Não respondida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/113689

Questão 111: Com. Exam. (TRF 4) - JF TRF4/TRF 4/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta.

I. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

II. Constituem patrimônio nacional a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.

III. A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por
interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional.
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IV. São bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, alcançando áreas de aldeamentos extintos, desde que habitados por indígenas em
passado remoto.

 a) Está correta apenas a assertiva I . 
 b) Estão corretas apenas as assertivas I e IV . 
 c) Estão corretas apenas as assertivas I , II e III . 
 d) Estão corretas apenas as assertivas II , III e IV. 
 e) Estão corretas todas as assertivas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/123160

Questão 112: CETRO - TA (ANA)/ANA/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Conforme a disciplina constitucional de proteção ao meio ambiente, analise as assertivas abaixo.
 

I. As usinas que operam com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
 

II. Para assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, imcube ao Poder Público definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

 
III. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

 
IV. A Floresta Amazônica brasileira, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Campos Sulinos e a Caatinga são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á, na forma da lei,
dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso de recursos naturais.

 
É correto o que se afirma em

 a) I, II, III e IV.
 b) I, III e IV, apenas.
 c) I, II e III, apenas.
 d) II, apenas.
 e) II e IV, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/160057

Questão 113: CETRO - Eng Civ (Manaus)/Pref Manaus/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
De acordo com a disciplina do Meio Ambiente na Constituição Federal, analise as assertivas abaixo.
 

I. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional.
 
II. O estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiental não
decorre de previsão expressa na Constituição Federal.
 
III. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual, sem o que não poderão ser instaladas.

 
É correto o que se afirma em

 a) II e III, apenas.
 b) I e III, apenas.
 c) III, apenas.
 d) I e II, apenas.
 e) I, apenas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/165664

Questão 114: CONSULPLAN - Adv (Uberlândia)/Pref Uberlândia/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem como uma de suas principais funções estabelecer, de acordo com as diretrizes do Plano Diretor do Município de Uberlândia,
programas destinados a proporcionar a melhoria das condições de vida da população e sua integração através de ideias e sugestões ao Planejamento Administrativo
Ambiental do Município. De acordo com o que dispõe a Constituição da República, incumbe ao Poder público de um modo geral, a fim de assegurar a efetividade da
oferta de meio ambiente equilibrado, EXCETO:

 a) Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 b) Exigir e publicar estudo de impacto ambiental, para a instalação de obra ou atividade potencialmente degradante ao meio ambiente.
 c) Prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.
 d) Incentivar o reflorestamento, relativizando as medidas burocráticas de proteção à fauna e flora.
 e) Proteger a fauna e flora, sem que se coloque em risco a sua função ecológica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/226988

Questão 115: FUNIVERSA - Per Cri (PC DF)/PC DF/Engenharia/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Membros da Associação de Moradores Sem-Rua resolvem invadir áreas próximas a córrego que passa no centro da cidade. Indagados acerca dos danos ambientais que
vinham causando na área, disseram que a responsabilidade de proteger o meio ambiente é do município e não deles. Ademais, destacam que a natureza existe para ser
usada totalmente por quem está vivendo agora, não devendo haver preocupação com o futuro distante e incerto.

Considerando a Constituição Federal (CF) de 1988 e a proteção do meio ambiente, assinale a alternativa correta acerca da situação hipotética apresentada.

 a) A argumentação da associação de moradores é válida, pois a CF não prevê a proteção do meio ambiente para outras entidades além do Estado.
 b) A argumentação da associação de moradores não é válida, pois a CF prevê que a proteção do meio ambiente vincula-se às presentes e às futuras gerações.
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 c) É correta a argumentação da associação de moradores, pois a CF permite o exercício do direito de moradia, mesmo que sem respeito ao meio ambiente.
 d) A argumentação da associação de moradores é válida, pois córrego não faz parte do meio ambiente natural brasileiro.
 e) Não procede a argumentação da associação de moradores, pois há disposição expressa na CF que veda a ocupação de córregos por associação de moradores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/248380

Questão 116: CESGRANRIO - Adv (EPE)/EPE/Jurídica/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Em relação à Política Nacional do Meio Ambiente, ao Sistema Nacional do Meio Ambiente e às normas constitucionais sobre meio ambiente, considere as afirmações
abaixo.

I - A análise e a expedição de licença ambiental inserem-se no âmbito da competência constitucional executiva dos entes federados para a proteção do meio
ambiente.

II - Os espaços territoriais especialmente protegidos, dentre os quais se incluem as unidades de conservação da natureza, podem ser alterados ou suprimidos
mediante decreto.

III - A edição da Lei Complementar exigida no Parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal é indispensável para que as entidades ambientais estaduais
conduzam os licenciamentos ambientais.

É correto o que se afirma em

 a)  I, apenas
 b)  III, apenas
 c)  I e II, apenas
 d)  II e III, apenas
 e)  I, II e III

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/291944

Questão 117: BIO-RIO - Eng (Mesquita)/Pref Mesquita/Florestal/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
De acordo com o Artigo 225 da Constituição Federal de 1988, todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ______________ o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A sentença que completa corretamente o trecho acima é:

 a)  ao poder público;
 b)  à coletividade;
 c)  ao poder público e à coletividade;
 d)  ao governo;
 e)  aos institutos estaduais de meio ambiente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/330920

Questão 118: IESES - NeR (TJ RN)/TJ RN/Ingresso/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.

(  ) Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado.

(  ) As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação
de reparar os danos causados.

(  ) São disponíveis as terras devolutas.

(  ) A Serra do Mar não é patrimônio nacional.

(  ) A Zona Costeira não é patrimônio nacional.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

 a)  V – F – V – F – F
 b)  V – V – F – F – F
 c)  F – V – F – F – V
 d)  V – F – F – V – V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/610132

Questão 119: IESES - NeR (TJ RO)/TJ RO/Provimento/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
No que se refere a proteção ao meio ambiente, marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.

(   )  Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(   )  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores pessoas físicas as sanções penais e as pessoas jurídicas as sanções
administrativas.

(   )  A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e por isso sua
utilização e/ou exploração está vedada.

(   )  São disponíveis as terras devolutas e arrecadadas pelos Estados.
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(   )  É possível a exploração de recursos minerais ficando o explorador, contudo, obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

 a)  V – F – F – F – V
 b)  F – V – V – F – V
 c)  V – F – V – F – F
 d)  V – F – F – V – V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/614649

Questão 120: COMPEC UFAM - Cons Tut (Manaus)/Pref Manaus/1/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Acerca do meio ambiente, assinale a alternativa INCORRETA de acordo com a Constituição Federal:

 a) As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
 b) São disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 c) A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização farse- á,

na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
 d) Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público

competente, na forma da lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/660084

Questão 121: Com. Exam. (MPE GO) - Estag (MPE GO)/MPE GO/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta.
 
Como forma de assegurar a efetividade do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público:

 a)  exigir, conforme regulamento, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de poluição ambiental, estudo prévio de impacto ambiental;
 b)  em hipóteses graves e com apelo social, o estudo de impacto ambiental pode ser realizado posteriormente, desde que autorizado por Medida Provisória;
 c)  proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os

animais a crueldade;
 d)  autorizar a instalação de usinas que operem com reator nuclear apenas em locais próximos a cursos de água, como forma de garantir o resfriamento da unidade

em hipótese de acidente.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/809015

Questão 122: COPEVE (UFAL) - Ana (MPE AL)/MPE AL/Jurídica/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição Federal tutela os interesses difusos e coletivos, entre os quais, o meio ambiente ecologicamente  equilibrado. Assinale a opção incorreta. Para assegurar a
sua efetividade incumbe ao Poder Público

 a)  exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade.

 b)  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente

 c)  promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 d)  preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas
 e)  preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País, mas não lhe cabe fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de

material genético
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/884186

Questão 123: UFMT - PEBTT (IF MT)/IF MT/Direito/2012
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Prescreve o Art. 225 da Constituição Federal que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” NÃO é incumbência do Poder
Público para assegurar a efetividade desse direito:

 a)  Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.
 b)  Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto

ambiental, a que se dará publicidade.
 c)  Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo vedada sua alteração e supressão

e qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.
 d)  Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os

animais a crueldade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1092596

Questão 124: FUNIVERSA - AFAU (SEPLAG DF)/SEPLAG DF/Controle Ambiental/2011
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A respeito da previsão de proteção ao meio ambiente da Constituição Federal de 1988, Capítulo VI do Título VIII, assinale a alternativa correta.

 a) Há previsão de dupla responsabilização da pessoa jurídica por dano ambiental. 
 b) A responsabilização ambiental só pode ser feita para as pessoas físicas. 
 c) O estudo de impacto ambiental é procedimento facultativo para as grandes obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
 d) O meio ambiente é bem de uso especial. 
 e) A proteção ambiental é vista como um direito fundamental.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/23805
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Questão 125: CONSULPLAN - ESLO (CREA RJ)/CREA RJ/Advogado/2011
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
O Prêmio CREA-RJ de Meio Ambiente é concedido anualmente, com o objetivo de expressar reconhecimento às personalidades ou instituições e entidades que tenham se
distinguido por suas posições, ações e projetos na luta pela preservação, defesa e/ou conservação do meio ambiente, na área da Engenharia, da Arquitetura, da
Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia, preferencialmente em ações no Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa permite a identificação de valores morais e
éticos que contribuíram ou venham a contribuir com a melhoria da qualidade de vida e de comportamentos que serviram, ou poderão servir de exemplo para nortear
ações de indivíduos e organizações. A iniciativa do CREA-RJ, além de contribuir de forma direta com o bem-estar social, está diretamente ligada aos preceitos
constitucionais de proteção ao meio ambiente, de incumbência do Poder Público. São elas, EXCETO:

 a) Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade.

 b) Proteger a fauna e a flora, admitindo as práticas científicas que, a bem da pesquisa, coloquem em risco sua função ecológica.
 c) Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio

ambiente.
 d) Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 e) Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/238119

Questão 126: UFMT - Ana Leg (CM Cuiabá)/CM Cuiabá/2011
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A administração pública municipal regula-se por disposições gerais constitucionais e regras legais estaduais e municipais. Sobre o assunto, marque V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas.
 

( ) O estudo prévio de impacto de vizinhança é um substituto do estudo prévio de impacto ambiental que contempla os efeitos positivos e negativos do
empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população.
 
( ) O Plano Diretor é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, para as integrantes de áreas de especial interesse turístico e para as inseridas na
área de influência de empreendimentos com significativo impacto ambiental em âmbito regional.
 
( ) São instrumentos de política urbana o zoneamento ambiental, a gestão orçamentária participativa, os impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, o
direito de superfície e o direito de preempção.
 
( ) São diretrizes gerais da política urbana a garantia do direito à cidade sustentável, à gestão democrática, à cooperação entre os governos, ao planejamento da
distribuição espacial da população e das atividades econômicas do município, à ordenação e controle do uso do solo e à preservação do direito à propriedade
urbana e à exploração seletiva do solo.

 
Assinale a sequência correta.

 a)  V, V, F, F
 b)  F, V, V, F
 c)  F, V, F, F
 d)  V, F, V, V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/355622

Questão 127: MS CONCURSOS - GCM (Pref SP)/Pref SP/2011
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e  essencial à sadia qualidade de vida, impondo- se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê -o  e preservá -lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe  ao Poder Público: 
I – Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e  ecossistemas. 
II – Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades  dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. 
III – Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a  preservação do meio ambiente. 
Analise a questão e assinale a alternativa correta: 

 a)  Apenas a afirmativa I está correta. 
 b)  Apenas a afirmativa II está correta. 
 c)  Apenas a afirmativa III está correta. 
 d)  Todas as afirmativas estão corretas. 
 e)  Nenhuma das afirmativas está correta. 

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/532402

Questão 128: MS CONCURSOS - GCM (Pref SP)/Pref SP/2011
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
São patrimônio nacional, segundo a Constituição Federal, e sua utilização far -se- á, na forma da lei,  dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente,
EXCETO: 

 a)  Floresta Amazônica brasileira. 
 b)  Mata Atlântica. 
 c)  Serra do Mar. 
 d)  Pantanal Mato- Grossense. 
 e)  Serra da Mantiqueira. 

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/532403

Questão 129: COMPEC IFPB - Coz Emb (IF PB)/IF PB/2011
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo a Constituição Federal do Brasil, no seu Capítulo VI – Do Meio Ambiente, NÃO faz parte do patrimônio nacional: 
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 a)  Floresta Amazônica brasileira. 
 b)  Mata Atlântica. 
 c)  Serra do Mar. 
 d)  Serra da Borborema. 
 e)  Pantanal Mato-grossense.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/850008

Questão 130: VUNESP - AnaP MPE SP/MPE SP/Assistente Jurídico/2010
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição da República de 1988 elencou algumas áreas como sendo patrimônio nacional, para que nelas seja assegurada a preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais. Assinale a alternativa que traz a área que NÃO é considerada patrimônio nacional.

 a) Floresta Amazônica Brasileira.
 b) Zona Costeira.
 c) Cerrado.
 d) Serra do Mar.
 e) Pantanal Mato-Grossense.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/98899

Questão 131: CONSULPLAN - Cont (SMM)/Pref Sta M Madalena/2010
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Assinale o enunciado que NÃO está em conformidade com o Capítulo VI, do Título VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

 a) São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 b) Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público

e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
 c) As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.
 d) Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público

competente, na forma da lei.
 e) A Serra do Mar é patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, e sua utilização far-se-á, na forma da lei.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/234570

Questão 132: FUNIVERSA - Eng (TERRACAP)/TERRACAP/Agronomia/2010
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 elevou ao status de norma constitucional a proteção do meio ambiente. Nesse contexto, é correto afirmar, segundo o que dispõe a
Constituição, que o meio ambiente é bem

 a)  privado dos proprietários da terra.
 b)  de uso comum do povo.
 c)  desnecessário para a sadia qualidade de vida.
 d)  a ser preservado só para as presentes gerações.
 e)  a ser protegido exclusivamente pelo Poder Público.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/441665

Questão 133: IF RS - Ass (IF RS)/IF RS/Alunos/2010
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição de 1988, objetivando capacitar a população para a participação ativa na preservação do meio ambiente, assimila a legislação ordinária e estabelece, em
seu art. 225, § 1º, VI, que é incumbência do poder público promover a educação ambiental. Onde?

 a)  em nível de ensino médio e superior, objetivando a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 b)  em todos os níveis de ensino profissional e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 c)  em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
 d)  em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a degradação do meio ambiente.
 e)  em todos os níveis de ensino e o incentivo às práticas predatórias globalizadas do meio ambiente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/987051

Questão 134: FEPESE - Proc (PGE SC)/PGE SC/2010
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A proteção ao meio ambiente está assim definida na Constituição Federal.

1. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.

2. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão apenas as pessoas físicas a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.

3. A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-
á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

4. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei complementar municipal, sem o que não poderão ser instaladas.

5. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

 a) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
 b)  São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
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 c)  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
 d)  São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
 e)  São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1001730

Questão 135: FCC - Ana MPU/MPU/Processual/2007
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.

Com relação ao meio ambiente é correta a afirmação:

 a) As usinas que operem com reatores nucleares deverão ter sua localização definida em lei estadual ou municipal, podendo ocorrer uma pré-instalação.
 b) A Mata Atlântica e o Pantanal Mato-Grossense não são considerados patrimônio nacional pela Constituição Federal brasileira.
 c) As condutas consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores à sanção penal, que será dependente da obrigação de reparar os danos causados.
 d) São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 e) A Serra do Mar e a Zona Costeira não são consideradas patrimônio nacional pela Constituição Federal brasileira.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/41141

Questão 136: ESAF - Proc DF/PG DF/2007
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
No atinente à ordem social, à seguridade social, à saúde, à previdência e à assistência social, à educação e ao meio ambiente, assinale a opção correta.

 a) O constituinte originário dedicou especial proteção a certos ecossistemas, como a Mata Atlântica e o Pantanal Matogrossense, motivo pelo qual impediu que
fossem objeto de exploração econômica.

 b) Sempre que algum órgão federal, aí incluído o Ministério Público Federal, detectar malversação ou apropriação ilícita de fundos do Sistema Único de Saúde, a
competência para julgar o ilícito será da Justiça Federal, uma vez que o financiamento desse sistema compete, por completo, à União.

 c) As normas constitucionais pertinentes à proteção do ambiente têm caráter eminentemente negativo, no sentido de que impõem proibições à ação estatal.
 d) Considere a seguinte situação hipotética. A Câmara Legislativa aprovou projeto de lei segundo o qual seria prescindível realizar estudo prévio de impacto ambiental

para determinados empreendimentos industriais a serem implantados em áreas de cerrado do DF. Recebido o projeto pelo governador para sanção, caberia à PRG-DF
recomendar-lhe o veto, pois o ente federado não pode aprovar normas desse teor, ainda que com base em sua autonomia legislativa.

 e) Por força do direito fundamental, segundo o qual ninguém pode ser obrigado a associar-se ou a permanecer associado, a adesão ao plano estatal de previdência
oficial é eminentemente voluntária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/138883

Questão 137: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2007
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
“O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita
levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e futuras”. Este texto,
constante da Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, elaborada na Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, 1972, inspirou o constituinte brasileiro de 1988,
para conferir singular tratamento ao meio ambiente. Do caput do artigo 225 da Constituição da República, se extrai que o meio ambiente

 a) é um conceito jurídico, a ser tratado juridicamente pelos operadores do direito quando perante demandas judiciais nele fundadas.
 b) é considerado patrimônio comum de toda a cidadania, para garantia de sua integral proteção e para evitar prejuízo da coletividade em face da afetação de certo

bem a uma finalidade individual.
 c) constitucional reclama adaptação dos conceitos tradicionais do Direito, principalmente o direito de propriedade, para fins de implementação de sua rede protetiva.
 d) é um conceito que desconhece os fenômenos de fronteiras e, portanto, todas as pessoas jurídicas de direito público interno e as entidades federativas têm

competência para legislar sobre o tema.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/192344

Questão 138: VUNESP - JE TJSP/TJ SP/2007
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público determinadas incumbências. Indique a afirmativa incorreta.

 a) Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético.
 b) Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto

ambiental, a que se dará publicidade.
 c) Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio

ambiente.
 d) Obrigar o poluidor a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade, desde que comprovada a existência de

culpa.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/193002

Questão 139: PUC PR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2007
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Considerando as espécies de meio ambiente previstas na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  É competência da Delegacia Regional do Trabalho proteger o meio ambiente do trabalho.
 b)  É competência do Sistema Único de Saúde proteger o meio ambiente do trabalho.
 c)  As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
 d)  São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
 e)  Incumbe ao Poder Público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de

material genético.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/511909
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Questão 140: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF5/TRF 5/2006
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Julgue o seguinte item, relativo à Federação brasileira.

As terras devolutas, em regra, pertencem aos estados, sendo consideradas bens dominiais. No entanto, as áreas de proteção ambiental localizadas em terras devolutas
são bens de uso especial e pertencem à União.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/118529

Questão 141: ESAG - AFI (TCE-RR)/TCE-RR/Meio Ambiente/2006
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Segundo o art. 225 da constituição federal, de quem é a incumbência de controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente?

 a) Do poder público.
 b) Das empresas privadas.
 c) Das universidades.
 d) Do governador do estado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/925405

Questão 142: CONSULPLAN - JT TRT1/TRT 1/2005
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A preocupação moderna com a importância da proteção do meio ambiente, levou diversos países a criar mecanismos de proteção ao sistema de equilíbrio ecológico. No
Brasil, com a Constituição Federal de 1988, a situação não foi diferente, pois, como acentuou José Afonso da Silva "a questão permeia todo o seu texto, correlacionada
com os temas fundamentais da ordem constitucional" (Direito ambiental constitiucional, 2ª ed. São Paulo, Malheiros, 1995, p. 25-6). Em face disso, segundo a
Constituição Federal da República do Brasil, é incorreto dizer:

 a) compete a toda a sociedade proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção
de espécies ou submetam os animais a crueldade;

 b) incumbe ao poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
 c) o controle da produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio

ambiente é incumbência do poder público;
 d) aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público

competente, na forma da lei.
 e) as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/86013

Questão 143: Com. Exam. (TRT 2) - JT TRT2/TRT 2/2005
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
A Constituição Federal estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, compete ao Poder
Público, exceto:

 a) preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais;
 b) definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão

permitidas por ato do Poder Executivo;
 c) preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Pais;
 d) controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
 e) proteger a fauna e a fiora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os

animais à crueldade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/112340

Questão 144: CEBRASPE (CESPE) - AgFEP (DEPEN)/DEPEN/2005
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
O capítulo dedicado ao tratamento do meio ambiente na Constituição Federal foi uma inovação em relação às anteriores cartas políticas brasileiras, as quais não
dedicavam atenção específica à questão. O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 foi assim redigido:

Art. 225 — Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A respeito das noções que podem ser extraídas desse artigo, julgue o item subseqüente.

Os elementos de construção da identidade de um povo, o complexo que inclui os seus conhecimentos, construções, artes, costumes, entre outros aspectos, são partes
indissociáveis do meio humano, uma vez que o homem e o seu produto cultural integram o meio ambiente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/145905

Questão 145: CEBRASPE (CESPE) - AgFEP (DEPEN)/DEPEN/2005
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
O capítulo dedicado ao tratamento do meio ambiente na Constituição Federal foi uma inovação em relação às anteriores cartas políticas brasileiras, as quais não
dedicavam atenção específica à questão. O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 foi assim redigido:
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Art. 225 — Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A respeito das noções que podem ser extraídas desse artigo, julgue o item subseqüente.
 
A ampliação do papel do Estado para a consecução de objetivos ligados à proteção ambiental não resulta do reconhecimento de que o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado está inserido no rol dos Direitos Fundamentais, estabelecido no artigo 5.º da Constituição da República.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/145908

Questão 146: CEBRASPE (CESPE) - AgFEP (DEPEN)/DEPEN/2005
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
O capítulo dedicado ao tratamento do meio ambiente na Constituição Federal foi uma inovação em relação às anteriores cartas políticas brasileiras, as quais não
dedicavam atenção específica à questão. O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 foi assim redigido:

Art. 225 — Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A respeito das noções que podem ser extraídas desse artigo, julgue o item subseqüente.
 
Sobre a expressão “bem de uso comum do povo”, contida no artigo 225 da Constituição Federal, majoritariamente, os juristas brasileiros posicionam-se de forma a dar à
expressão a interpretação tradicional de que o meio ambiente é um bem estatal sujeito à disponibilidade pela pessoa de direito público.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/145909

Questão 147: CEBRASPE (CESPE) - AgFEP (DEPEN)/DEPEN/2005
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
O capítulo dedicado ao tratamento do meio ambiente na Constituição Federal foi uma inovação em relação às anteriores cartas políticas brasileiras, as quais não
dedicavam atenção específica à questão. O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 foi assim redigido:

Art. 225 — Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A respeito das noções que podem ser extraídas desse artigo, julgue o item subseqüente.
 
Violará a Constituição Federal, que assegura o direito de propriedade, o legislador que privar o proprietário do poder de utilização e disposição do bem, com objetivo de
garantir a toda a coletividade o direito de usufruir, coletivamente, dos bens ambientais que estiverem localizados nesse bem.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/145910

Questão 148: CEBRASPE (CESPE) - APF/PF/2004
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Acerca da ordem social, julgue o item subseqüente.

Para garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, são indisponíveis as terras arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias, que sejam necessárias à
proteção dos ecossistemas naturais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/37264

Questão 149: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2004
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Julgue o item a seguir, relativo a limitações constitucionais do poder de tributar, a meio ambiente e a direitos e interesses das populações indígenas.

Além de exigir estudo prévio de impacto ambiental, a exploração de recursos minerais que cause significativa degradação ambiental impõe àquele que a promove
obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/59625

Questão 150: CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE-PE/Auditoria de Obras públicas/2004
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Acerca da ordem social na Constituição da República, julgue o item seguinte.

Com base no tratamento constitucional do meio ambiente, todo cidadão tem legitimidade para auxiliar o poder público na proteção desse bem jurídico, inclusive pela via
judicial, uma vez que o direito ao ambiente saudável e equilibrado não é de natureza individual.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/197573
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Questão 151: CEBRASPE (CESPE) - Proc (TCE-PE)/TCE-PE/2004
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Acerca da tributação e do orçamento, da ordem econômica e financeira e da ordem social, julgue o item que se segue.
 
No tópico constitucional relativo à proteção do ambiente, estabeleceu-se que a mata atlântica constitui patrimônio nacional, embora isso não signifique que todas as
terras integrantes desse ecossistema tenham passado a ser bens públicos.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/197884

Questão 152: Com. Exam. (MPDFT) - PJ (MPDFT)/MPDFT/2003
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
No que se refere ao direito ambiental constitucional e à organização política do Brasil, assinale a alternativa correta.

 a) O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não constitui princípio estruturante da ordem jurídica e econômica brasileira.
 b) A noção de poder público, expressa no art. 225 da Constituição da República, refere-se somente à União, não abarcando os Estados-membros nem os Municípios

nem o Distrito Federal.
 c) As competências comuns previstas no art. 23 da Constituição da República expressam tão-somente atividades legislativas dos Estados-membros e dos Municípios.
 d) Uma Constituição Estadual não pode dispensar a realização de Estudos de Impacto Ambiental para atividades degradadoras do meio ambiente.
 e) A matéria ambiental é de competência legislativa exclusiva da União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/506157

Questão 153: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2002
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Dispõe a Constituição da República que todos "têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". A respeito desse direito, julgue o item a
seguir.

Uma lei que venha a ser editada, autorizando a realização de evento conhecido como briga de galos, poderá ter sua inconstitucionalidade declarada em ação direta, por
afrontar o artigo da Constituição que atribui ao poder público a incumbência de proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que submetam os
animais a crueldade.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/49883

Questão 154: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2002
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Dispõe a Constituição da República que todos "têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". A respeito desse direito, julgue o item a
seguir.

O estudo prévio de impacto ambiental é necessário, quando a obra ou atividade seja potencialmente causadora de significativa degradação ambiental.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/49887

Questão 155: CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/1999
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Acerca do capítulo constitucional concernente à ordem social, julgue o item abaixo.

As normas constitucionais relativas ao ambiente constituem, principalmente, proibições impostas à ação do Estado e de particulares, isto é, tratam-se de normas que
criam obrigações de não-fazer.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/53642

Questão 156: CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/1999
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Acerca do capítulo constitucional concernente à ordem social, julgue o item abaixo.

Apesar do caráter preservacionista das normas relativas ao ambiente e de proclamar a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira como patrimônio nacional, a Constituição não impede a exploração econômica dessas áreas.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/53643

Questão 157: CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/1999
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Acerca do capítulo constitucional concernente à ordem social, julgue o item abaixo.

Constatando-se a prática de conduta ou atividade lesiva ao ambiente, o infrator poderá sujeitar-se, cumulativamente, a sanções de natureza penal, administrativa e civil.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/53644

Questão 158: CEBRASPE (CESPE) - PPF/PF/1997
Assunto: Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)
Considerando as disposições constitucionais pertinentes à ordem social, julgue o item abaixo.

As condutas e atividades lesivas ao ambiente poderão ensejar, cumulativamente, responsabilização penal e administrativa dos que lhes derem causa, além da obrigação
de reparar o dano.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/54568
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1) D  2) D  3) D  4) B  5) E  6) A  7) C
8) E  9) B  10) Errado  11) B  12) D  13) B  14) D
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29) Errado  30) Errado  31) Certo  32) Errado  33) D  34) B  35) D
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43) Certo  44) C  45) B  46) B  47) B  48) C  49) C
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