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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 Não folheie a prova até que seja autorizado pelo fiscal de sala. Até o início da 

prova leia somente as orientações constantes nesta folha de rosto.

 Nesta prova consta uma questão dissertativa obrigatória. A resposta deverá conter 

o mínimo de 30 (trinta) e máximo de 60 (sessenta) linhas.

 Os candidatos deverão escrever suas respostas na folha pautada e com carimbo 

do NUMA ou do PPGEDAM. Caso sua folha não esteja carimbada, comunique 

imediatamente (antes do início da prova) ao fiscal para que a mesma seja trocada. 

Ao final da prova não serão aceitas respostas em folhas que não sejam as 

distribuídas pelo PPGEDAM (carimbadas). No decorrer da prova, caso venha a 

precisar de mais folhas para resposta, solicite ao fiscal de sala.

 As folhas ou partes delas utilizadas para borrão devem ser rasuradas com um “X”.

 As respostas para efeito de avaliação devem ser escritas com caneta esferográfica 

com tinta azul ou preta.

 O tempo de prova é de 3 horas, contadas a partir da comunicação do fiscal para 

que os candidatos comecem a prova.

 As folhas de prova deverão ser identificadas SOMENTE com o NÚMERO DE 

INSCRIÇÃO do candidato.

 Ao término da prova, o candidato deverá devolver o Boletim de Questões e folhas 

pautadas (respostas válidas e rascunhos) e assinar a lista de frequência.

 Os três últimos candidatos devem sair juntos do local de prova.

 

Boa prova! 
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PROVA DISSERTATIVA 

 
QUESTÃO 1: PARA TODOS OS CANDIDATOS 
 
Com base nos textos elencados para o processo seletivo, faça uma dissertação crítico-
reflexiva sobre o tema abaixo apresentado (mínimo 25 e máximo de 40 linhas). 
 
 
As Possibilidades e Controvérsias entre o Desenvolvimento e a Gestão dos 
Recursos Naturais 
 
 
 
QUESTÃO 2: LIVRE ESCOLHA 
 
Tomando como referência sua experiência profissional e de vida, escolha SOMENTE 
UM dos temas abaixo e escreva uma dissertação relacionando-o com os textos 
dispostos no processo seletivo (no mínimo 15 e máximo 30 linhas). 

 

 

(A) Formas e Modelos de Uso e Apropriação da Natureza e suas Possibilidades 

para o Desenvolvimento Local  

 

 
(B) A Gestão Ambiental como Condição para o Desenvolvimento de Territórios 

 


