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

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

 3 O desenvolvimento das questões só será considerado se transcrito a caneta de tinta azul ou preta, 
para o espaço destinado à resposta de cada questão no CADERNO DE RESPOSTAS.

 4 NÃO será permitido ao candidato nenhum tipo de consulta.

 5 Evite rasuras no CADERNO DE RESPOSTAS.

 6 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que efetuar qualquer registro que possa identificá-lo no Caderno 
de Respostas.

7

8

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

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

11 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que  dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a 
qualquer pessoa envolvida no Processo Seletivo, bem como perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos 
relativos ao referido processo.

12

esferográfica 

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

Você dispõe de 2 (duas) horas para fazer esta prova. 

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

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO!

Não abra este caderno antes de ser autorizado pelo fiscal.

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

O CADERNO DE QUESTÕES consta de 4  páginas, numeradas sequencialmente, incluindo espaço para 
rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 1  numerada.

A  resposta deverá ser escrita na folha destinada a cada questão.

Esta é uma prova dissertativa contendo 4 (quatro) questões, com o valor total de 20 (vinte) pontos. 

 (quatro)

 (uma) página

2ª Etapa

Exame de Suficiência em Língua Inglesa
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Todas as questões da avaliação devem ser respondidas com base no texto abaixo e em língua portuguesa. 

Environmental policy

Ellen van Bueren

Environmental policy, any measure by a government or corporation or other public or private 
organization regarding the effects of human activities on the environment, particularly those 
measures that are designed to prevent or reduce harmful effects of human activities on ecosystems.

Environmental policies are needed because environmental values are usually not considered in 
organizational decision making. There are two main reasons for that omission. First, environmental 
effects are economic externalities. Polluters do not usually bear the consequences of their actions; the 
negative effects most often occur elsewhere or in the future. Second, natural resources are almost 
always underpriced because they are often assumed to have infinite availability. Together, those 
factors result in what American ecologist Garrett Hardin in 1968 called “the tragedy of the commons.” 
The pool of natural resources can be considered as a commons that everyone can use to their own 
benefit. For an individual, it is rational to use a common resource without considering its limitations, 
but that self-interested behaviour will lead to the depletion of the shared limited resource—and that is 
not in anyone's interest. Individuals do so nevertheless because they reap the benefits in the short 
term, but the community pays the costs of depletion in the long term. Since incentives for individuals 
to use the commons sustainably are weak, government has a role in the protection of the commons. (...)

Guiding Concepts

Over the years, a variety of principles have been developed to help policy makers. Examples of such 
guiding principles, some of which have acquired a legal basis in some countries, are the “polluter 
pays” principle, which makes polluters liable for the costs of environmental damage, and the 
precautionary principle, which states that an activity is not allowed when there is a chance that the 
consequences are irreversible.

Such straightforward guiding principles do not work in all situations. For example, some 
environmental challenges, such as global warming, illuminate the need to view Earth as an ecosystem 
consisting of various subsystems, which, once disrupted, can lead to rapid changes that are beyond 
human control. Getting polluters to pay or the sudden adoption of the precautionary principle by all 
countries would not necessarily roll back the damage already imparted to the biosphere, though it 
would reduce future damage.

Since the early 1970s, environmental policies have made a shift from end-of-pipe solutions to 
prevention and control. Such solutions rely on the mitigation of negative effects. In addition, if a 
negative effect was unavoidable, it could be compensated for by investing in nature in other places 
than where the damage was caused, for example.

A third solution, which develops policies that focus on adapting the living environment to the change, 
is also possible. More specifically, measures that strengthen an ecosystem's ecological resilience (i.e., 
an ecosystem's ability to maintain its normal patterns of nutrient cycling and biomass production), 
combined with measures that emphasize prevention and mitigation, have been used. One such 
example is in Curitiba, Brazil, a city where some districts flood each year. The residents of flood-prone 
districts were relocated to higher and dryer places, and their former living areas were transformed 
into parks that could be flooded without disrupting city life. (...)

th(https://www.britannica.com/topic/environmental-policy, access on June 12 , 2019)
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As políticas ambientais são necessárias porque os princípios ambientais não são geralmente levados em 
consideração na tomada de decisão das organizações. Quais são as duas razões, segundo o texto, responsáveis por 
essa omissão?

(5 pontos)Questão  01 

O texto se encerra apresentando o exemplo da cidade de Curitiba, cujos municípios são inundados a cada ano, 
com realocação dos moradores para áreas mais altas e mais secas. Que tipo de política ambiental este exemplo 
ilustra? Explique-a. (5,0 pontos)

(5 pontos)Questão  04 

Ao longo do texto, discutem-se princípios norteadores no desenvolvimento de políticas ambientais. Longe de 
serem aplicáveis a todos os casos, estes princípios têm adquirido base legal em muitos países. Desta forma, com 
base no texto:

a) comente um destes princípios: (2,5 pontos)

b) de que modo as políticas ambientais mudaram a partir dos anos de 1970? (2,5 pontos)

(5 pontos)Questão  03 

O que o ecologista americano Garett Hardin entende por “tragédia dos comuns”?

(5 pontos)Questão  02 
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