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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 3 (três) 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  consta de 4 quatro , numeradas sequencialmente, incluindo espaço para 
rascunho.

O CADERNO DE RESPOSTAS consta de 3 (três) páginas numeradas sequencialmente.

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

Esta é uma prova dissertativa contendo 3 (três) questões, com o valor total de 60 (sessenta) pontos. 

CADERNO DE QUESTÕES  ( ) páginas
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A noção de Desenvolvimento Sustentável cunhada nos anos 1980 como uma saída para a manutenção da 

acumulação de capital, envolve a continuidade do progresso com uma preocupação com a natureza e seus 

recursos, considerados finitos. Espera-se a garantia de um mesmo padrão de desenvolvimento e consumo e 

estabelece, sob suas diretrizes, uma utilização racional da natureza com vistas à sua preservação ambiental para as 

gerações presentes e futuras. Entretanto, tal noção vem sendo reflexionada e recebido críticas, já que a sobre-

exploração dos recursos naturais continua crescendo de forma exponencial em todo o globo. Segundo Oliveira 

(2007):
Compreender o Desenvolvimento Sustentável se desdobra em entender as mediações sociais que 
fundamentam o próprio significado de desenvolvimento e na reflexão sobre o significado da crise 
ambiental. Trata-se uma dual articulação de ideias, que envolve uma “tensão teórica” e uma 
“fortaleza conceitual”, presente no capitalismo contemporâneo.  (OLIVEIRA, 2007, p.5)

A partir da crítica elaborada por diversos autores contemporâneos, estabeleça a correlação entre os termos 
Desenvolvimento Sustentável, Neoliberalismo e crise ambiental.

(20 pontos)Questão  01 

O conceito de paisagem é amplo e pode ser interpretado a partir de diferentes pontos de vista. A paisagem é uma 
resultante da interação de atividades bióticas, abióticas e humanas. De acordo com Maximiano (2004):

…, a paisagem pode ser entendida como o produto das interações entre elementos de origem natural 
e humana, em um determinado espaço. Estes elementos de paisagem organizam-se de maneira 
dinâmica, ao longo do tempo e do espaço. Resultam daí feições e condições também dinâmicas, 
diferenciadas ou repetidas, o que permite uma classificação, ao agrupar-se os arranjos similares, 
separando-os dos diferentes. No todo, forma-se um mosaico articulado. Este processo poderá ser tão 
detalhado ou amplo, quanto interesse ao observador.

Neste sentido, como o monitoramento/acompanhamento de uma paisagem (seja ela visual ou sonora) pode 
contribuir para a conservação, preservação ou restauração de um determinado habitat?

A ideia de utilizar métodos computacionais como ferramenta para diagnóstico e até mesmo solução de problemas 
ambientais está cada vez mais presente no dia à dia de pesquisadores da área de Ciências Ambientais. Por 
exemplo, o reconhecimento de padrões, obtido muitas vezes através do processamento digital de imagens, tem 
sido muito explorado por pesquisadores da área de geoprocessamento. No artigo intitulado “Estudo da dinâmica da 
cobertura vegetal no município de Floresta/PE através de processamento digital de imagens” os autores apresentam o 
geoprocessamento como sendo uma importante ferramenta para compreender a estrutura e dinâmica das paisagens em 
diversas escalas temporais e espaciais, podendo compreender os processos ambientais. (Coelho et al., 2016, p.187). Os 
autores concluem ainda que:

... Através do geoprocessamento levantamos a real situação da cobertura vegetal e da degradação 
das terras para dois períodos distintos, 1997 e 2010. Observando durante esse intervalo se houve 
comprometimento dos recursos vegetação sendo possível caracterizar se há diferenças expressivas 
entre esses processos no município em estudo, podendo assim distinguir melhor a real situação... 
(p.191)

Sob esse viés, discorra sobre a importância da utilização de métodos e ferramentas computacionais para 
diagnóstico e/ou acompanhamento dos possíveis impactos ambientais encontrados nos diversos ecossistemas 
em áreas costeiras.
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