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018. Prova dissertativa

analista téCniCo CientífiCo
(engenheiro agrônomo)

� Você recebeu este caderno contendo um estudo de caso.
� Confira seus dados impressos na capa deste caderno.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja 

algum problema, informe ao fiscal da sala.
� assine apenas no local indicado na capa; qualquer identificação ou marca feita pelo candidato no corpo deste 

caderno, que possa permitir sua identificação, acarretará a atribuição de nota zero à prova.
� é vedado, em qualquer parte do material recebido, o uso de corretor de texto, de caneta marca-texto ou de 

qualquer outro material similar.
�	Redija	o	texto	definitivo	com	caneta	de	tinta	azul	ou	preta.	Os	rascunhos	não	serão	considerados	na	correção.	A	

ilegibilidade da letra acarretará prejuízo à nota do candidato.
� a duração das provas objetiva e dissertativa é de 5 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de 

respostas e para a transcrição do texto definitivo.
� só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração das provas.
� Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua 

prova, assinando termo respectivo.
� ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de questões objetivas, a folha de respostas e este caderno, podendo 

levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
� até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno.

03.07.2016

ausente

uso eXclusivo do fiscal

assinatura do candidato

nome do candidato

Prédio sala CarteirainscriçãoRG



NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA

MPSP1503 03018002



NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA

MPSP1503 03018003

Concurso Público

018. Prova dissertativa

analista téCniCo CientífiCo
(engenheiro agrônomo)



NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA

MPSP1503 03018004



5 MPSP1503/018-PrDissertativa-AnTécCie-EngAgrônomo

MPSP1503

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RASCUNHO

resPosta definitiva

a)  

em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.

03018005

estudo de caso

Considere o seguinte fato: Um Engenheiro Agrônomo deverá supervisionar a análise de um Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA), que foi realizado para o licenciamento ambiental de uma destilaria de álcool no Estado de São 
Paulo, e precisará verificar, em conjunto com a sua equipe, se esse estudo está bem fundamentado tecnicamente 
e se atende aos preceitos legais.

A partir da situação apresentada, redija um documento técnico para essa equipe, respondendo ao que se pede, a seguir, 
nos itens a e b.

a) Apresente, na forma de tópico ou item, quatro das informações técnicas que não podem faltar a esse EIA.
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b) Descreva o conteúdo esperado para cada uma das informações técnicas apresentadas.
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Resposta definitiva

b)  
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