
                                                                             
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
PROVA DE CONHECIMENTOS  

Seleção do Mestrado PPGCA - 2018 
 

INSTRUÇÕES 

Leia com atenção 

 

Com o objetivo de garantir o sigilo sobre a identificação do candidato durante a correção da prova, 

O CAMPO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NÃO DEVERÁ SER PREENCHIDO ficando sob 

responsabilidade EXCLUSIVA da COORDENAÇÃO DO CURSO: 

Número de 

Identificação 

 

 

 

 

1. Esta prova de conhecimento é de caráter eliminatório e deverá ser desenvolvida em no 

máximo em 3 (três) horas, com início às 09:00 horas local; 

2. A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul; 

3. A prova escrita temática é constituída por duas (2) questões, que devem ser obrigatoriamente 

respondidas, considerando os textos que constam no Anexo A do Edital do PS/PPGCA 2018; 

4. Responda as questões com letra legível para não dificultar o processo de correção; 

5. Não é permitido destacar folhas da prova, nem acrescentar folhas em branco que não 

tenham sido fornecidas pela Coordenação do Processo; 

6. As saídas ao banheiro deverão ser acompanhadas pela Coordenação do Processo; 

7. Não é permitido o diálogo com os demais candidatos no momento da realização da prova; 

8. Não é permitida a utilização de equipamentos eletrônicos como Palm-tops, calculadoras 

ou equivalentes, incluindo aparelhos de telefonia celular, durante a realização das provas; 

9. Ao finalizar sua prova o candidato deve sair e não comentar sobre a prova em local próximo 

de onde esteja sendo realizado o processo avaliativo. 

 

QUESTÃO 1: Discuta a relação entre o avanço do antropismo na Amazônia, a biodiversidade e 

o estoque de carbono das florestas. Textos de referência: Alkama e Cescatti (2016); Barlow et al 

(2016) e Sullivan et al (2017). 

 

QUESTÃO 2: Apresente e discuta os principais argumentos que caracterizam os efeitos 

biofísicos causados pelas mudanças de uso e cobertura da terra na Amazônia. Textos de 

referência: Alkama e Cescatti (2016); Nolscher et al (2016) e Freitas et al (2013). 
 

A Coordenação irá omitir esta barra para garantir o sigilo da correção. 

 

Os campos NOME e DATA deverão ser completados com letra de FORMA: 

Nome: 

 

Data: 

  


