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Concurso Público

027. Prova dissertativa
analista técnico científico
(Geógrafo)
� 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.
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estudo de caso
A expansão urbana na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) fez com que áreas desfavoráveis ao assentamento
urbano fossem ocupadas, acarretando uma série de problemas econômicos, sociais e ambientais. Dentre os inúmeros
problemas que a RMSP enfrenta está a questão da ocupação irregular em áreas de mananciais. A Lei Estadual de Proteção aos Mananciais, elaborada durante a década de 1970 (Lei no 898/75), tem como objetivo estabelecer uma relação
de compatibilização entre uso do solo e a qualidade da água para o abastecimento público, exercendo também funções
moderadoras do crescimento urbano.
Entretanto, loteamentos clandestinos são comuns na RMSP. Diante deste contexto, um estudo está sendo realizado com
dois objetivos.
O primeiro é analisar a compatibilidade dos usos com as especificações de proteção de uma importante bacia hidrográfica
que abastece a RMSP.
O segundo consiste em mapear as áreas potencialmente favoráveis ao desencadeamento dos processos erosivos que
poderiam causar tanto prejuízo econômico e social à população que vive nestas áreas como comprometer a qualidade das
águas dos rios e córregos.
Tendo em vista esses objetivos, responda o que se pede:
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estudo de caso
a) Apresente uma alternativa viável de produto cartográfico a ser utilizado para a identificação de loteamentos e edificações construídas em áreas de várzea anteriores a Lei Estadual de Proteção aos Mananciais, e explique os elementos
de reconhecimento utilizados para a identificação de tais feições.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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estudo de caso
Resposta definitiva
a)
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estudo de caso
b) Dentre os critérios comumente adotados para a análise e mapeamento de processos erosivos pluviais encontram-se a
declividade do terreno, a erodibilidade do solo e o uso da terra/cobertura vegetal. Explique de maneira sucinta a importância destes critérios nos estudos dos processos erosivos.

Em hipótese alguma será considerado o texto escrito neste espaço.
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estudo de caso
Resposta definitiva
b)
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