
 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (REDAÇÃO) 
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGOS: AGENTE ADMINISTRATIVO E AGENTE DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 

 
A respeito da proposta de redação consideram-se os seguintes itens: 
 
1. Textos motivadores: são subsídios para que, a partir dos mesmos, o candidato possa elaborar e sustentar suas 
ideias; 
 
2. Texto dissertativo-argumentativo: a tipologia textual foi definida, portanto, o não atendimento a este requisito 
compromete a proposta de redação; 
 
3. Tema: “Valorização do trabalho no campo: uma prática necessária diante da atual realidade”. 
 
A exposição e a defesa das ideias do autor do texto deverão ser construídas tendo como centro da discussão o tema 
apresentado nesta proposta.  
O trabalho no campo é uma questão que pode ser discutida tendo em vista vários aspectos, tais como: 
 o êxodo rural – causas e consequências; 
 o movimento inverso – ida do homem da cidade para o campo; e, 
 a valorização do trabalho no campo. 
 
 

Fonte:  
 PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. Leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Ática, 1992. 
 
 
 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (REDAÇÃO)  
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGOS: AISIPOA – AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE 
ORIGEM ANIMAL / TÉCNICO DE CONTABILIDADE / TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

 
A respeito da proposta de redação consideram‐se os seguintes itens: 
 
1. Textos motivadores: são subsídios para que, a partir dos mesmos, o candidato possa elaborar e sustentar suas 
ideias; 
 
2. Texto dissertativo‐argumentativo: a tipologia textual foi definida, portanto, o não atendimento a este requisito 
compromete a proposta de redação; 
 
3.  Tema:  “A  necessidade  de  uma  produção  alimentar  sustentável  diante  de  um  quadro  de  grandes  impactos 
ambientais”. 
 
A exposição e a defesa das ideias do autor do texto deverão ser construídas tendo como centro da discussão o tema 
apresentado nesta proposta. O tangenciamento do mesmo compromete toda a argumentação pertinente. 
O aquecimento global e os demais eventos climáticos são questões que podem ser discutidas tendo em vista vários 
aspectos, tais como: 

 as catástrofes climáticas e suas consequências; 

 as ações do homem que prejudicaram e continuam gerando prejuízos ao meio ambiente e , por consequência, a si 
mesmo; 

 as ações do homem que podem trazer soluções para que tal processo de destruição do meio ambiente possa ser 
modificado; 

 o impacto do efeito estufa relacionado à produção alimentar; 

 o desperdício de alimentos; 

 soluções para tal problemática.  
 
 

Fonte:  

 PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. Leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Ática, 1992. 
 
 
 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (REDAÇÃO)  
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

 
A respeito da proposta de redação consideram-se os seguintes itens: 
 
1. Textos motivadores: são subsídios para que, a partir dos mesmos, o candidato possa elaborar e sustentar suas 
ideias; 
 
2. Texto dissertativo-argumentativo: a tipologia textual foi definida, portanto, o não atendimento a este requisito 
compromete a proposta de redação; 
 
3. Tema: “Através da violência os direitos são violados e não conquistados”. 
 
A exposição e a defesa das ideias do autor do texto deverão ser construídas tendo como centro da discussão o tema 
apresentado nesta proposta. O tangenciamento do mesmo compromete toda a argumentação pertinente. 
A violência, quanto aos aspectos apresentados, é uma questão que pode ser discutida tendo em vista vários 
aspectos, tais como: 
 as recentes manifestações na busca pelos direitos, um aspecto democrático; 
 a violência presente nas manifestações traz efeitos negativos, contrários às intenções reais de tais eventos; e, 
 como a sociedade reage diante de tais fatos agressivos.  
 
 

Fonte:  
 PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto. Leitura e redação. 3. ed. São Paulo: Ática, 1992. 
 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (ESTUDO DE CASO)  
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGO: ADMINISTRADOR 
 
 Para apresentar o mix de produção otimizado considerando o fator limitativo e informando quantas unidades de 

cada produto a empresa deve fabricar, o candidato deverá calcular primeiro a margem de contribuição por fator 
limitativo para chegar a quantas unidades de cada produto devem ser fabricadas e ao melhor mix de produção. 

 

                                  Cálculo da Margem de contribuição unitária, considerando o fator limitativo: 
 

DESCRIÇÃO PRODUTO A PRODUTO B 
Preço de Venda R$ 25,00 R$ 20,00 
Custos Variáveis R$ 13,00 R$ 10,00 
Margem de Contribuição R$ 12,00 R$ 10,00 
Fator limitativo (tempo de horas-máquina) 2 horas 1 hora 
Margem de contribuição pelo fator restritivo R$ 6,00 R$ 10,00 

 

O produto B apresenta maior margem de contribuição unitária por fator limitativo, devendo este ser priorizado na 
determinação do mix de produção.  
Assim, o mix de produção otimizado é obtido pela fabricação da quantidade demandada do produto B e uma menor 
quantidade do produto A. 
As quantidades de cada produto devem ser então, para obtenção do mix otimizado, as seguintes: 
Unidades a serem produzidas do produto B = 2.500 unidades 
Horas totais a serem aplicadas no produto B = 1 x 2.500 = 2.500 horas 
Capacidade total da máquina = 5.000 horas 
Horas restantes para aplicação no produto A = 5.000 – 2.500 = 2.500 
Unidades a serem produzidas do produto A = 2.500/2 horas = 1.250 unidades 
 
 

• A resposta deve apresentar no mínimo os seguintes conceitos: 
O fator limitativo de capacidade representa uma restrição ao fluxo de produção de um produto, podendo ser 
horas-máquina, horas-homem, quantidade de matéria-prima etc. O cálculo da margem de contribuição por fator 
limitativo indica qual é a contribuição unitária de cada produto considerando as restrições de produção e, a partir 
disso, consegue-se verificar qual é o melhor mix ou ranling de produção, ou seja, a melhor composição produtiva 
para geração de melhores resultados pela empresa. Dessa forma, para a empresa é mais interessante produzir e 
vender, desde que haja demanda suficiente, o produto no qual ganha mais por unidade, o que é possível 
considerando o fator limitativo e a otimização do mix de produção, que visa fornecer o maior lucro ou maior 
margem de contribuição unitária. 
 
Fontes: 
 BRUNI, Adriano Leal. A administração de custos, preços e lucros. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade gerencial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
 
Tábua de correção – 25 pontos 
 Mix otimizado de produção. Valor: 9 pontos 
 Quantidade de produtos. Valor: 8 pontos 
 Motivo para otimização do mix. Valor: 8 pontos 
 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (ESTUDO DE CASO)  
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGO: BIBLIOTECÁRIO 
 
Diante dos questionamentos apresentados, a resposta da prova discursiva deverá conter as seguintes informações: 
 
 O serviço de referência virtual recebe inúmeras denominações, tais como: referência eletrônica, referência online, 

referência digital, referência ao vivo para os casos de referência composta por bate-papo ou videoconferência, 
ponto de referência, ponto de pergunta, pergunte a um bibliotecário, inquira, faça sua pergunta, pergunte sua 
questão, pergunte agora, pergunte a um especialista, bate-papo com um bibliotecário, entre outros nomes. Esta 
infinidade terminológica, heterogênea, demonstra o desejo de atrair a atenção do usuário para um serviço que 
pode responder online (em linha) a qualquer tipo de pergunta, por meio da assistência de um profissional. A 
informação à distância não é uma nova prática, do ponto de vista que modernidade está ligada à utilização de 
novas tecnologias, mas o fato é que o serviço de referência faz parte dos serviços tradicionais oferecidos aos 
usuários de uma biblioteca ou serviço de informação, porém, agora, vem acompanhado de uma formalização 
para atender às exigências da adoção de ferramentas específicas para a qualidade do serviço prestado. 

 
 A referência virtual, que consiste em oferecer o serviço de referência tradicional por intermédio de mídia 

eletrônica, é uma rede de competências, a qual utiliza uma intermediação humana por meio de recursos 
disponíveis aos usuários em um ambiente em linha (online). Considera-se, neste processo, que toda pergunta é 
merecedora de uma resposta, porém, as bibliotecas em geral, que não são especializadas no assunto, tomam o 
cuidado de excluir apenas as perguntas médicas e jurídicas, visto serem bem específicas e especializadas, do seu 
atendimento às perguntas, porque o objetivo deste tipo de serviço é empenhar-se a dar uma resposta adequada 
à demanda do usuário, o que pode não ocorrer com questões muito específicas. Por fim, define-se como serviço 
de referência virtual aquele que: é um serviço de informação identificado, com um quadro de pessoal para 
mediação humana; utiliza uma nova mídia na prestação do serviço; composto por especialistas, com 
funcionamento colaborativo; e, se encontra em um contexto competitivo. Estes são os elementos de definição de 
um serviço de referência virtual. 

 
Fonte: 
 ACCART, Jean-Philippe. O que é um serviço de referência virtual? In: ACCART, Jean-Philippe. Serviço de referência 

do presencial ao virtual. Brasília: Briquet Lemos, 2012. p. 179-184. 
 
Tábua de correção – 25 pontos 
 Definição de serviço de referência. Valor: 7 pontos 
 Desenvolvimento técnico do tema (começo, meio e fim). Valor: 6 pontos 
 Elementos básicos (palavras-chaves e termos técnicos). Valor: 6 pontos 
 Conclusão técnica. Valor: 6 pontos 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (ESTUDO DE CASO)  
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGO: CONTADOR 
 
Diante dos questionamentos apresentados, a resposta da prova discursiva deverá conter as seguintes informações: 
 
 As receitas e despesas devem ser incluídas no cálculo do resultado primário, a fim de apresentar corretamente 

seu montante. 
 

I – RECEITAS PRIMÁRIAS II – DESPESAS PRIMÁRIAS  
Receitas Tributárias 900.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 1.100.000,00 

Receitas de Contribuições 450.000,00 Outras Despesas Correntes 150.000,00 

Transferências Correntes 550.000,00 Investimentos 700.000,00 

Outras Receitas Correntes 300.000,00 Inversões Financeiras 130.000,00 

Transferências de Capital 850.000,00   

Total das Receitas Primárias 3.050.000,00 Total das Despesas Primárias 2.080.000,00 

    

  III – RESULTADO PRIMÁRIO (I – II) 970.000,00 
 
Deve-se indicar, no mínimo, os seguintes conceitos: 
 Receitas primárias: as receitas são classificadas como primárias quando não decorrem de operações de crédito, 

aplicações financeiras ou juros. São calculadas pelo total das receitas orçamentárias deduzidas as receitas 
financeiras (operações de crédito, rendimentos de aplicações financeiras, retorno de operações de crédito – juros 
e amortizações –, recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos e as receitas de privatizações); 

 Despesas primárias: as despesas classificam-se como primárias quando não se aplicam a itens de natureza 
financeira. São calculadas pelo total das despesas orçamentárias deduzidas as despesas financeiras (juros e 
amortização da dívida interna e externa, aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão 
de empréstimos com retorno garantido); 

 Resultado primário: o resultado primário representa a diferença entre as receitas primárias ou não financeiras e 
as despesas primárias ou não financeiras. A finalidade do conceito de resultado primário é indicar se os níveis de 
gastos orçamentários dos entes federativos são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas 
primárias são capazes de suportar as despesas primárias. 

 
Fontes: 
• NUNES, Selene Peres Peres (Org.). Programa Nacional de Treinamento: manual básico de treinamento para 

municípios. 2. ed. Brasília: MP, BNDES, CEF, 2002. 
• BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de demonstrativos fiscais: aplicado à 

União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 5. ed. Brasília, 2012. 
 
Tábua de correção: 25 pontos 
 Resultado primário do demonstrativo. Valor: 10 pontos 
 Receitas primárias – conceito. Valor: 5 pontos 
 Despesas primárias – conceito. Valor: 5 pontos 
 Resultado primário – conceito. Valor: 5 pontos 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (ESTUDO DE CASO)  
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGO: ECONOMISTA 
 
Diante dos questionamentos apresentados, a resposta da prova discursiva deverá conter as seguintes informações: 
 
 A função faturamento dessa empresa será conhecida ao somar-se o valor das equações de demanda dos dois 

produtos por ela comercializados. Entretanto, alguns passos devem ser perseguidos, sendo o primeiro deles a 
estimativa de suas funções de demanda lineares, calculadas a seguir: 

 
 Da soja:  

 ∆∆ ,  

 p 23 0,10 p 0,10                , .  

 
 

 Do gado: ∆∆ ,  

 p 105 0,0556 p 0,0556 , p, , .  
 

Portanto, a função faturamento será dada pelo somatório das duas equações (dois produtos), desse modo,     
tem-se que: 

 

Receita Total (RT) em função da quantidade vendida = (p = –0,10 qs + 38) + (–0,0556qg + 355,20) = 
> –0,10qs – 0,0556qg + 393,20 

 
 Para se tomar essa decisão, é necessário conhecer a caraterística das elasticidades-preço da demanda de cada um 

dos dois produtos, pois a gestão de preços em produtos elásticos é a redução de preços e nos inelásticos é o 
aumento, conforme se verifica a seguir: 

 
Elasticidade do preço da demanda da soja igual a: 

0,2174

0,3333
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= 1,53 (em módulo) maior do que 1.  

 
Portanto, caracteriza-se como produto elástico. 

 
 



 

 

Elasticidade do preço da demanda do gado igual a: 
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= 0,4202 (em módulo) maior do que 1. 

 
Portanto, caracteriza-se como produto inelástico. 
 
A decisão tomada do ponto de vista econômico pelo agropecuarista deverá ser realizada através da redução do 
preço da soja e da elevação do preço do gado, haja vista as configurações de faturamento em detrimento às suas 
elasticidades-preço, sendo a do gado menos sensível aos preços, conforme se constata, ainda, da seguinte maneira: 
 
 Comportamento do faturamento da soja: o faturamento reduziu-se quando o preço se alterou de R$ 23,00 para 

R$ 28,00, passando de R$ 3.450,00 para R$ 2.800,00, o que evidenciou a elasticidade do produto, e a melhor 
decisão para este produto é manter o preço de R$ 23,00 e obter o faturamento de R$ 3.450,00. 
 

 Comportamento do faturamento do gado: o faturamento elevou-se quando o preço se alterou de R$ 105,00 para 
R$ 110,00, passando de R$ 472.500,00 para R$ 485.100,00, o que evidenciou a inelasticidade do produto, e a 
melhor decisão para este produto é elevar o preço de R$ 105,00 para R$ 110, obtendo o faturamento para 
R$ 485.100,00. 

 
Ou seja, a melhor configuração para maximizar o resultado econômico é a manutenção do preço da soja de R$ 23,00 e 
elevar o preço do gado para R$ 110,00, proporcionando um faturamento de R$ 3.450,00 + R$ 485.100,00, 
respectivamente. 

 
 Com a elevação da renda em 30%, haveria uma situação de aumento da quantidade demandada de 40% em 

ambos os casos, ou seja, teria a seguinte configuração: 
 

 
 
 
 
 
 
 Elasticidade-renda da soja: 

Ersoja = 
0,30

0,0667
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= –0,2222 menor do que 0. 

 
Portanto, caracteriza-se como produto inferior.  

 
 

 Elasticidade-renda do gado: 
 

Soja (em toneladas) Gado (em arrobas) 
MÊS PREÇO (R$) QUANTIDADE VENDIDA (t) MÊS PREÇO (R$) QUANTIDADE VENDIDA (a) 
n – 1 23 150 n – 1 105 4.500 

n 28 140 n 110 6.174 



 

 

Ergado = 
0,30

03720

0,30
4500

1674

0,30
4500

45006174





= 1,24 menor do que 0. 

 
Portanto, caracteriza-se como produto normal. 
No faturamento as configurações ótimas seriam de R$ 3.920,00 para a soja e R$ 679.140,00 para o gado, 
totalizando R$ 683.060,00, contra R$ 487.900,00. Portanto, com um aumento de 30% na renda ter-se-á uma 
elevação de 40,11% no faturamento da empresa. 

 
Fontes: 
• MORETTIN, Pedro A. et al. Cálculos:  funções de uma e várias variáveis. São Paulo: Saraiva. p. 55-68. 
• FERGUSON, C. E. Microeconomia. 14. ed, Editora Forense. p. 103-141. 
• PINDYCK, Robert S; RUBINFELD, Daniel L. 5. ed. Editora Pearson. p. 117-123. 
 
Tábua de correção – 25 pontos 
• Item I da questão. Valor: 5 pontos 
• Item II da questão. Valor: 5 pontos 
• Item III da questão. Valor: 5 pontos 
• Interpretação da questão com valores numéricos. Valor: 10 pontos 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (ESTUDO DE CASO)  
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
 
Diante dos questionamentos apresentados, a resposta da prova discursiva deverá conter as seguintes informações: 
 
• Os três vértices do triângulo da doença de plantas apresentadas são: o hospedeiro – as plantas de batata; o 

patógeno – um fungo; e, o ambiente – caracterizado como um ambiente úmido, com menor insolação e pH mais 
baixo.  

• Considerando-se o hospedeiro – plantas de batata – podem-se aplicar os princípios da imunização com uso de 
cultivares da espécie que apresentam resistência à doença, o princípio da proteção com a aplicação de fungicida 
protetor na parte aérea da planta hospedeira e o princípio da erradicação, visto que a ocorrência é em reboleiras, 
possibilitando o uso de técnicas como o roguing. 

• Quando se trata do ambiente, podem-se aplicar princípios de regulação, com modificação da prática cultural da 
irrigação, para que não ocorra excesso de umidade; a modificação do ambiente, procurando realizar o plantio em 
áreas com maior insolação; e, a correção do pH do solo, visando o seu aumento. 

• Por fim, considerando-se o patógeno, os princípios a serem trabalhados seriam o da evasão, realizando o plantio 
em áreas livres do patógeno, e o princípio da exclusão, utilizando-se material de propagação saudável. 

 
Fontes: 
• Agrios, G. N. Plant Pathology. 4. ed. 635p. 
• Amorim, L. et al. Manual de Fitopatologia. Vol. 1. Piracicaba: Agronômica Ceres, 2011. 704p. 
 
Tábua de correção – 25 pontos 
• Princípio do triângulo da doença, sendo distribuídos por vértice: Valor: 10 pontos – 3,33 pontos por vértice 

1. Hospedeiro; 
2. Patógeno; e, 
3. Ambiente.   

 
 Métodos de controle baseados em cada vértice do triângulo, sendo: Valor: 15 pontos 

1. Métodos de controle baseados no hospedeiro. Citar no mínimo 2. (Valor: 5 pontos – 2,50 pontos cada um) 
a) Uso de plantas resistentes;  
b) Aplicação de fungicida; e/ou, 
c) Roguing.  

2. Métodos de controle baseados no ambiente. Citar no mínimo 2. (Valor: 5 pontos – 2,50 pontos cada um) 
a) Modificação da irrigação para diminuição da umidade;  
b) Plantio em áreas com maior insolação; e/ou, 
c) Correção do pH do solo ou calagem.  

3. Métodos de controle baseados no patógeno. (Valor: 5 pontos – 2,50 pontos cada um) 
a) Evasão – plantio em áreas livre do patógeno; e, 
b) Exclusão – plantio de material de propagação livre do patógeno. 

 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (ESTUDO DE CASO) 
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGO: ENGENHEIRO  
 
Diante dos questionamentos apresentados, a resposta da prova discursiva deverá conter as seguintes informações: 
 
 Descrever como este plano deve ser elaborado. 

Primeiramente, deve ser feito um resumo das necessidades criando o escopo do projeto. Uma lista de etapas 
deve ser levantada e colocada em ordem, ou seja, numa sequência lógica, gerando um cronograma para 
determinar o prazo e um orçamento determinando o custo. 

 
 Como estabelecer as etapas, tarefas, atividades e atribuições de recursos. 

As etapas são enumeradas numa sequência lógica e subdivididas em tarefas, ou atividades, onde cada uma 
possuirá um custo e um prazo, sendo executada por uma equipe ou profissional especializado (recurso humano), 
incluídos os recursos materiais, resultando no valor global e prazo total do projeto. 

 
 Citar as ferramentas de gerenciamento utilizadas de forma a minimizar o custo e prazo.  

Existem duas ferramentas muito utilizadas: Redes de Precedência (PERT-CPM) e Diagrama de Barras (Gráfico de 
Gantt). Ambas são utilizadas de forma a visualizar as relações entre as tarefas, sendo possível calcular o tempo e 
custo, ou mesmo otimizá-las. 

 
 Exemplificar um caso em que duas ou mais tarefas podem ser executadas simultaneamente.  

No caso de tarefas que não interferem uma na outra, ou seja, uma não é predecessora da outra, ou não ocupam o 
mesmo espaço na obra, nem os mesmos recursos, como mão de obra, então podem ser executadas 
independente durante o mesmo período. 

 
 Como proceder caso o prazo estabelecido aperte.  

Quando o prazo aperta, uma das alternativas é aumentar o recurso necessário para executá-la, como mão de 
obra, incluindo mais um trabalhador para acelerar o tempo de execução da tarefa. 

 
 Descrever as etapas principais com sua sequência lógica e citar os recursos humanos necessários para cada 

etapa. 
 
 As etapas principais com sua sequência lógica são: 

1. limpeza do terreno;  
2. fundação; 
3. alvenaria; 
4. laje; 
5. instalações de tubulações elétricas; 
6. tubulações de água e esgoto; 
7. instalação de portas e janelas; 
8. pisos e revestimentos; 
9. instalação elétrica e dados; 
10. louças e metais; 
11. pinturas; e, 
12. entrega da obra. 



 

 

 Os recursos necessários são:  
1. mão de obra de servente; 
2. pedreiro e ajudante; 
3. empresa de cimento usinado; 
4. eletricista e ajudante; 
5. bombeiro e ajudante; 
6. pedreiro de acabamento e ajudante; 
7. eletricista e ajudante; 
8. pedreiro de acabamento ou bombeiro e ajudante; 
9. pintor e ajudante; e, 
10. engenheiro responsável. 

 
Fonte:  
 Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK Guide. Ricardo Viana Vargas. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Brasport, 2009. 
 
Tábua de correção – 25 pontos 
• Descrição do plano. Valor: 5 pontos 
• Etapas – tarefas e atividades. Valor: 3 pontos 
• Ferramentas de gerenciamento. Valor: 3 pontos 
• Exemplo de tarefas executadas simultaneamente. Valor: 3 pontos 
• Como proceder com prazo exíguo. Valor: 3 pontos 
• Sequência das etapas. Valor: 4 pontos 
• Recursos necessários. Valor: 4 pontos 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (ESTUDO DE CASO) 
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 
 
Diante dos questionamentos apresentados, a resposta da prova discursiva deverá conter as seguintes informações: 
 
 Princípio: 
 

 O método é baseado na decomposição da matéria orgânica através da digestão da amostra a 400°C com ácido 
sulfúrico concentrado em presença de sulfato de cobre, como catalisador que acelera a oxidação da matéria 
orgânica. O nitrogênio presente na solução ácida resultante é determinado por destilação por arraste de vapor, 
seguida de titulação com ácido diluído. 

 
 Principais etapas: 
 

1. Digestão: o carbono contido na matéria orgânica é oxidado e o dióxido de carbono se desprende. Além dos 
agrupamentos proteicos, existe o nitrogênio sob a forma de amina, amida e nitrila, que é transformado em 
amônia, a qual reage com o ácido sulfúrico, formando o sulfato de amônio, e esse, ao esfriar, forma cristais. 

2. Destilação: o sulfato de amônio é tratado com hidróxido de sódio, em excesso. A amônia que desprende na 
reação é coletada num frasco contendo ácido bórico com o indicador, previamente adaptado ao conjunto da 
destilação. A destilação termina quando o indicador muda de cor. 

3. Titulação: a última etapa do processo corresponde à titulação. O borato de amônio é titulado com uma 
solução padrão de ácido clorídrico de concentração conhecida até a viragem do indicador. 

 
Fontes: 
• BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Métodos Físico-Químicos para Análise de 

Alimentos. Edição IV. Instituto Adolfo Lutz. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 
• GALVANI, F.; GAERTNER, E. Adequação da metodologia Kjeldahl para determinação de nitrogênio total e proteína 

bruta. Circular técnica EMBRAPA. Disponível em: http://www.cpap.embrapa.br/publicacoes/online/CT63.pdf. 
 
Tábua de correção – 25 pontos 
 Princípio. Valor: 7 pontos  
 Digestão. Valor: 6 pontos 
 Destilação. Valor: 6 pontos 
 Titulação. Valor: 6 pontos 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (ESTUDO DE CASO)  
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGO: GEÓGRAFO  
 
Diante dos questionamentos apresentados, a melhor maneira de compreender as diferenças regionais no território 
brasileiro é considerar os principais processos socioeconômicos que se manifestam no espaço e produzem as 
situações diferenciadas.  
 A desigualdade social no Brasil tem sido percebida nas últimas décadas, como decorrência do efetivo processo de 

modernização que tomou o país a partir do início do século XIX. Junto com o próprio desenvolvimento 
econômico, cresceu também a miséria, as disparidades sociais – educação, renda, saúde etc. –, a flagrante 
concentração de renda, o desemprego, a fome que atinge milhões de brasileiros, a desnutrição, a mortalidade 
infantil, a baixa escolaridade e a violência (desenvolvimento conservador). 

 O modelo econômico brasileiro associa-se às dinâmicas territoriais nacionais numa dupla direção. De um lado, o 
modelo econômico atualiza o território, em função das suas necessidades sempre renovadas. De outro, o 
território (e a natureza) que incorpora as heranças do longo ciclo de modernização, define os campos de opções 
dos investidores e empresários, refinando o modelo econômico e qualificando as vocações das regiões e dos 
lugares. Esses condicionamentos encontram expressão nos padrões de concentração industrial no centro-sul, na 
distribuição da produção energética, na organização espacial da agroindústria. Ao mesmo tempo, o consumo de 
recursos naturais nas atividades produtivas gera impactos ambientais gerais e específicos, que são característicos 
de determinado modelo econômico. 

 O novo estágio das dinâmicas territoriais brasileiras está marcado pela apropriação da natureza pela técnica. Esse 
novo estágio caracteriza-se, de um lado, pela reestruturação dos eixos de circulação e por novas formas de 
integração entre os complexos regionais. De outro lado, pela emergência de uma rede urbana, mais 
profundamente integrada e por uma competição mais acirrada entre as cidades pela consolidação de regiões de 
influência. Desta forma, mesmo com a interconexão existente e com a modernização dos espaços, a produção 
das diferenças continua ocorrendo no Brasil. 

 
Fontes: 
• OLIVA, Jaime; GIANSANTI, Roberto. Espaço e modernidade: temas de geografia do Brasil. São Paulo: Atual, 1999. 
• MAGNOLI, Demétrio. Projeto de ensino de geografia: natureza, tecnologias e sociedades. São Paulo: Moderna, 2001. 
• SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. 
 
Tábua de correção – 25 pontos 
 Produção de diferenças. Valor: 9 pontos 
 Apropriação da natureza pela técnica. Valor: 8 pontos 
 Dinâmicas territoriais. Valor: 8 pontos  
 
 
 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (ESTUDO DE CASO)  
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGO: PSICÓLOGO  
 
Diante dos questionamentos apresentados, a resposta da prova discursiva deverá conter as seguintes informações: 
 
 Hipótese diagnóstica: 

De acordo com os dados do estudo de caso, onde se relata que o paciente apresenta um histórico desde muito 
cedo com o uso de álcool, seguido de sintomas de agressividade e várias tentativas de suicídio, pode-se apontar 
uma hipótese diagnóstica de 2 (dois) tipos de transtorno, a saber: o transtorno por uso de substância (TUS) e o 
transtorno bipolar.  
 

 Abordagens/técnicas psicoterápicas: 
Diante da hipótese diagnóstica apresentada, necessariamente o paciente deveria passar por período de 
internação para momento de desintoxicação, iniciação de tratamento farmacológico para a estabilização de 
humor e acompanhamento psicoterápico, com as opções terapêuticas em abordagens de intervenções breves. 
Dentre essas intervenções, destacam-se as Entrevistas Motivacionais (EM), que têm como objetivo auxiliar as 
pessoas a reconhecerem e fazerem algo a respeito de seus problemas, tendo um papel importante 
principalmente naqueles indivíduos ambivalentes em relação à mudança.  
 

 Grupos de autoajuda: 
Outro fator importante a ser mencionado no modelo esquemático de tratamento para o paciente com transtorno 
por uso de álcool ou drogas são os grupos de autoajuda, como os AA (Alcoólicos Anônimos) ou os NA (Narcóticos 
Anônimos). Pesquisas revelam que esses programas são populares e costumam ser muito bem-sucedidos, 
servindo de apoio aos alcoolistas, pois eles se orientam pelas vivências dos demais participantes e pela 
identificação com eles.   
 

 Importância de tratamento psicoterápico para familiares: 
Em relação ao tratamento psicoterápico para os familiares no caso do paciente S.D., este pode ser considerado 
um importante coadjuvante para que obtenha um bom resultado. A comunicação com os familiares traz, 
frequentemente, novos dados que podem ter fundamental importância no esclarecimento do diagnóstico e no 
processo do tratamento. A terapia objetiva, também, aprimora a comunicação entre cada um dos componentes 
da família e aborda a ambivalência de sentimentos. Diante do modelo esquemático de tratamento apresentado 
para S.D, espera-se que o paciente consiga se adaptar, obtendo sucesso em seu tratamento.  

 
Fonte: 
 CORDIOLI, A. V. e colaboradores. Psicoterapias: abordagens atuais. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. p. 589-593.  
 
Tábua de correção – 25 pontos 
 Hipótese diagnóstica. Valor: 6 pontos 
 Abordagens/técnicas psicoterápicas. Valor: 7 pontos 
 Grupos de autoajuda. Valor: 6 pontos. 
 Importância do tratamento psicoterápico para familiares. Valor: 6 pontos  



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (ESTUDO DE CASO)  
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGO: QUÍMICO 
 
Diante dos questionamentos apresentados, a resposta da prova discursiva deverá conter as seguintes informações: 
 
 O íon molecular aparece em um valor de m/z de 134. A aplicação da regra dos treze produzirá as seguintes 

fórmulas moleculares possíveis:  
C10H14 (U=4) e C9H10O (U=5). 

 

 O espectro no IV mostra um pico C=O em 1688 cm–1. A posição desse pico, juntamente com os picos de 
estiramento C–H na faixa entre 3030 e 3102 cm–1 e os picos do estiramento C=C na faixa entre 1449 e 1598 cm–1, 
sugerindo uma cetona em que o grupo carbonila está conjugado com um anel benzênico. Tal estrutura seria 
consistente com a segunda fórmula molecular e com o índice de deficiência de hidrogênio. O pico base no 
espectro de massa aparece em m/z = 105. Esse pico, provavelmente, se deve à formação de um cátion benzoíla. 

 
 

Subtraindo a massa do íon benzoíla da massa do íon molecular produz-se uma diferença de 29, sugerindo que um 
grupo etila está anexo à carbonila. O pico que aparece em m/z = 77 é, provavelmente, do cátion fenila. 

 

 
 

 Ao juntar todas as peças sugeridas pelos dados, conclui-se que o composto é o 1-fenil-propan-1-ona. 
 

 
 
Fonte:  
 PAVIA, Donald L. et al. Introdução à espectroscopia. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning. p. 30. 
 
Tábua de correção – 25 pontos 
 Aplicação da regra do treze com a identificação correta das fórmulas moleculares. Valor: 8 pontos 
 Análise do espectro infravermelho.  Valor: 4 pontos 
 Análise do espectro de massas. Valor: 4 pontos 
 Identificação do composto com a nomenclatura correta. Valor: 9 pontos 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (ESTUDO DE CASO)  
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGO: VETERINÁRIO 
 
Diante dos questionamentos apresentados, a resposta da prova discursiva deverá conter as seguintes informações: 
 
 Ciclo biológico: 

1. O complexo teníase/cistecercose é causado pela Taenia saginata, que infesta o intestino do homem, assim 
como diversos órgãos e a musculatura de bovinos. Valor: 1,0 ponto 

2. A infestação humana (teníase) se dá através da ingestão de carnes cruas ou mal cozidas contaminadas com 
cisticercos. Cerca de 3 meses após sua ingestão, o parasita já se encontra no intestino do homem apto a 
eliminar os proglotes junto com as fezes. Cada proglote pode conter até 100.000 ovos de Taenia saginata que, 
por condições sanitárias deficientes, acabam contaminando pastagens e águas utilizadas na alimentação 
animal. Valor: 2,5 pontos 

3. A cisticercose ocorre quando, ao serem ingeridos pelos bovinos, os ovos de Taenia saginata eclodem no 
interior do intestino, liberando o parasita, que atravessa a parede intestinal e migra para se alojar nos mais 
diversos tecidos e órgãos do animal. Valor: 2,5 pontos 

 
 Inspeção post mortem: 

1. De acordo com o art. 176 do RIISPOA, para pesquisa de cisticercose, são examinados os seguintes músculos e 
órgãos:  
a) masseteres e pterigoides internos e externos – através de duplas incisões, ou única no caso do pterigoide; 

Valor: 2,5 pontos 
b) língua – por observação, palpação e, ainda, através de cortes longitudinaism quando houver a suspeita ou 

a presença de cisticercos nos músculos masseteres e pterigoides; Valor: 2,5 pontos 
c) coração – por inspeção externa cuidadosa sob água morna e incisão longitudinal na parede do ventrículo 

esquerdo e septo interventricular. Valor: 2,5 pontos 
2. Na inspeção final, após a identificação da lesão parasitária inicial, examinam-se sistematicamente:  Valor: 2,5 

pontos 
a) os músculos mastigadores, com novas incisões;  
b) língua, com cortes ventrais;  
c) realiza-se o “desfolhamento” do coração no sentido transversal;  
d) realizam-se cortes longitudinais no diafragma e seus pilares;  
e) incisões longitudinais dos músculos do pescoço e do peito, estendendo-se a pesquisa aos músculos da 

paleta, caso haja mais de um cisto vivo na carcaça; e,  
f) pesquisa-se, também, os músculos intercostais e demais músculos que sejam necessários.  

 
 Destinos das carcaças: 

1. Caraças contendo apenas um cisto calcificado podem ser aproveitadas para o consumo, após a remoção e 
condenação da região afetada. Valor: 2,0 pontos 

2. Em infestações discretas ou moderadas, condenam-se as partes infestadas e a carcaça é destinada às câmaras 
frigoríficas (1°C) ou salmoura. Valor: 2,0 pontos 

3. Quando houver mais cistos presentes na carcaça, mas que não alcance a infestação generalizada, as partes 
afetadas devem ser removidas e condenadas, e a carcaça destinada à esterilização pelo calor. Com exceção 
dos pulmões, coração, parte do esôfago e a gordura das carcaças destinadas ao consumo ou refrigeração, as 
demais vísceras, caso não apresentem sinais de infestação, não terão restrições. Valor: 2,5 pontos 



 

 

4. Quando a carcaça apresentar infestação intensa por cisticercos (um ou mais cistos em várias partes da 
musculatura), esta deve ser condenada. Valor: 2,5 pontos 

 
Fontes: 
 MAPA. Inspeção de carnes bovina: padronização de técnicas instalações e equipamentos. 2007. p. 87. Disponível 

em: http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/image/Animal/manual_carnes.pdf. 
 Artigo 176 – RIIISPOA. Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/Aniamal/MercadoInterno/ 

Requisitos/RegulamentoInspecaoIndustrial.pdf. 
 
Tábua de correção – 25 pontos 
 Ciclo biológico. Valor: 6 pontos 
 Inspeção post mortem. Valor: 10 pontos 
 Destino das carcaças. Valor: 9 pontos 



 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA – PROVA ESCRITA DISCURSIVA (ESTUDO DE CASO)  
 

CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
(MAPA) 

 

CARGO: ZOOTECNISTA 
 

Diante dos questionamentos apresentados, a resposta da prova discursiva deverá conter as seguintes informações: 
 

 A mastite é uma inflamação da glândula mamária. A intensidade da manifestação depende de fatores 
relacionados com o animal, homem, o ambiente e a presença de agentes patogênicos que desencadeiam o 
processo inflamatório. Tratando-se de agentes, os causadores da mastite estão na sua maioria relacionados às 
bactérias, podendo, ainda, existir fungos, leveduras e vírus. Na glândula mamária, esses micro-organismos se 
nutrem dos componentes do leite e multiplicam-se. Tal processo de multiplicação ocorre na produção de toxinas 
e outras substâncias, levando a danos na glândula mamária. A produção dessas substâncias promove a 
quimiotaxia de leucócitos (células somáticas) do sangue para tecido mamário e o leite, com o objetivo de 
controlar a evolução do quadro inflamatório e infeccioso.  
De acordo com a manifestação clínica da doença, a mastite divide-se em dois grupos: clínica e subclínica. Na 
forma clínica, o animal apresenta sinais evidentes da doença, tais como: edema, endurecimento, dor e aumento 
da temperatura da glândula mamária com aparecimento de pus, grumos e outras alterações nas características 
físicas do leite, dentro da forma clínica, podendo se classificar em: superaguda, aguda e subaguda. Na forma 
subclínica, não se evidencia alterações visíveis na mama e no leite. A composição do produto sofre mudanças 
consideráveis, sendo a forma subclínica a responsável pelos descartes de leite ocasionados pela mastite. 
Para o diagnóstico da mastite subclínica são necessários testes auxiliares de campo e laboratório, como Califórnia 
Mastite Teste (CMT), condutividade elétrica do leite, Wiscosin Mastite Teste (WMT) e a Contagem de Células 
Somáticas (CCS). 

 

 Controles preventivos: adequação do ambiente, manejo de dejetos na condução dos animais para ordenha, 
detecção da mastite, preparação do úbere para ordenha, desinfecção das tetas antes da ordenha (predipping), 
ordenha, desinfecção pós-ordenha, manutenção dos animais em pé após a ordenha, tratamento dos casos 
clínicos, terapia da vaca seca, descarte, alimentação e monitoramento da mastite no rebanho. 

 

 Segundo a IN 62/2011, preconiza-se que de: 01/01/2012 até 30/06/2014 o número de células somáticas 
presentes no leite seja de 4,8 x 105; 01/07/2014 até 30/06/2016, 4,0 x 105; e, a partir de 01/07/2016, 3,6 x 105. 

 

 De acordo com a normativa, os parâmetros fisioquímicos devem ser dispostos nos seguintes valores:  
a) proteínas: mínimo 2,9;  
b) Índice Crioscópico: –0,530°H a –0,550°H;  
c) extrato seco desengordurado: mínimo 8,4;  
d) acidez titulável: 0,14 a 0,18;  
e) matéria gorda: mínimo 3,0b; e, 
f) densidade relativa: 1,028, 1,03. 

 
Fontes: 
• BRASIL, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa 62 de 30 de Dezembro de 2011. 
• BRASIL, Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

Mastite. 2009. Disponível em: 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia8/AG01/arvore/AG01_202_21720039247.html. Acesso em: 
01/04/2014. 

• TOZZETTI, D. S.; BATAIER, M. B. N.; ALMEIDA, L. R. Prevenção e controle das mastites bovinas – Revisão de 
literatura. Revista Eletrônica de Medicina Veterinária. (2008) v. 6 (10). ISSN: 1679-7353. 



 

 

Tábua de correção – 25 pontos 
 Nome e definição. Valor: 10 pontos 
 Descrição das medidas de controle e prevenção. Valor: 7 pontos 
 Limite de contagem de células somáticas. Valor: 4 pontos 
 Parâmetros da análise. Valor: 4 pontos  
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