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11.2.3 A Prova Discursiva - Conhecimento Específico será avaliada considerando-se os aspectos 
presentes na Tabela 11.1: 
 
 Tabela 11.1 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Atendimento ao tema 
proposto na questão. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto 
pela questão discursiva. 

3 

2 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pela questão, 
demonstrando domínio técnico e científico. 

3 

3 

Clareza de  
argumentação/senso 
crítico em relação ao tema 
proposto na questão. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser 
pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor a 
respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar 
senso crítico em relação ao questionamento abordado pela 
questão discursiva. 

2 

4 
Utilização adequada da 
Língua Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura 
textual: uso adequado da ortografia, constituição dos 
parágrafos conforme o assunto abordado, estruturação dos 
períodos no interior dos parágrafos (coerência entre porções 
textuais, relação lógica entre as ideias propostas, emprego 
adequado de articuladores no interior das porções textuais). 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) 
nos demais aspectos (1, 2 e 3), o de nº 4, “Utilização 
adequada da Língua Portuguesa”, também será pontuado 
com nota 0 (zero). 

2 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DISCURSIVA 10 

 
11.2.4 A correção da Prova Discursiva - Conhecimento Específico, de caráter eliminatório e 
classificatório, será realizada por uma Banca Corretora, conforme os aspectos mencionados na Tabela 
11.1. 
11.2.4.1 O candidato deverá obter 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima para esta etapa, 
ou seja, 6,00 (seis) pontos ou mais do total de pontos previstos na Prova Discursiva - Conhecimento 
Específico para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos neste Edital. 
11.2.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva 
- Conhecimento Específico. As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento 
facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da Prova Discursiva - Conhecimento Específico. 
11.2.6 O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas, e no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar 
a resposta de cada questão da Prova Discursiva - Conhecimento Específico, sendo desconsiderado para 
efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar 
a extensão de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto. 
11.2.7 A Prova Discursiva - Conhecimento Específico deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em 
letra legível, com caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, salvo em caso de candidato que 
solicitou atendimento especial, observado o disposto no item 7 deste edital. 
11.2.8 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução da 
questão, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao candidato. 



11.2.9 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material, devendo atentar-se 
apenas para as informações contidas na Prova Discursiva para sua realização. 
11.2.10 O candidato terá sua Prova Discursiva - Conhecimento Específico avaliada com nota 0 (zero) em 
caso de: 
a) não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado; 
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; 
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 
nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 
11.2.11 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de 
linhas, previstos no subitem 11.2.6, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. 
 
As provas foram corrigidas em um ambiente eletrônico, no qual as folhas de respostas foram 
digitalizadas e a identificação do candidato foi omitida, portanto não existem anotações na folha 
de resposta do candidato. A Banca Examinadora avaliou o desempenho do candidato 
considerando o texto desenvolvido e a adequação desse texto aos critérios dispostos no Edital e 
ao espelho de correção divulgado. 
 

NÍVEL SUPERIOR - TARDE 

 
FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO – FORMAÇÃO EM AGRONOMIA 
1) Planejar ações sanitárias para promoção, prevenção e manutenção da sanidade vegetal 
nas pragas de importância para a agricultura faz parte das atribuições do cargo de Fiscal 
Agropecuário-Agronomia.  Nesse sentido, saber gerenciar e/ou criar projetos e programas 
é essencial para exercer a função.  Elabore um texto, abordando a diferença da atuação 
dos gerentes de projetos e dos gerentes de programas, durante as etapas de 
Gerenciamento, Mensuração de Sucesso e Monitoramento. 
 
R.: Para contextualizar a diferença de atuação, é necessário compreender que, em geral, um 
programa compreende projetos que auxiliarão a obter o resultado esperado dentro de um 
contexto mais amplo. O gerente de projetos tem uma visão mais restrita, focada em seu projeto 
de atuação, enquanto o gerente de programas terá uma visão e liderança global, essencial para 
o sucesso do programa no qual os projetos estão inseridos.  
Os gerentes de projetos gerenciam a equipe do projeto para atender aos objetivos do projeto em 
questão, fazem a mensuração de sucesso pela qualidade do produto e do projeto, pela 
pontualidade, conformidade orçamentária e grau de satisfação do cliente, monitoram e controlam 
o trabalho de elaboração dos produtos, serviços ou resultados para os quais o projeto foi 
realizado. Os gerentes de programas gerenciam a equipe de programa e também os gerentes 
de projetos (eles proveem visão e liderança global), mensuram o sucesso pelo grau em que o 
programa atende às necessidades e aos benefícios para os quais foi executado, monitoram o 
progresso dos componentes do programa para garantir que os objetivos, cronogramas, 
orçamentos e benefícios globais este sejam atendidos. 
A expectativa de resposta está pautada no estudo dos conceitos oferecidos, entre outros, pelo 
Guia PMBOK, referência no assunto Gerenciamento de Projetos.  
 
FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO – FORMAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA 
1) A brucelose causada pela Brucella abortus é uma zoonose universal de grande 
importância na saúde pública. Considerando a sua importância, tanto para a saúde 
humana como para a animal, discorra sobre essa doença, indicando suas características 
gerais, fontes, formas de transmissão, sinais clínicos e lesões, assim como as espécies 
acometidas e sua importância na saúde pública. 

 
R.: O agente não se multiplica no ambiente e é sensível à baixa umidade, radiação solar e 
temperatura (pasteurização); sobrevive por 8 meses a 15ºC, tempo de sobrevivência de 4 horas 
(solo), 6 meses (feto à sombra ou exsudato uterino) e até 2 anos em esgoto. A transmissão mais 
frequente (considerando o local do agente) por linfonodos, baço, fígado, aparelho reprodutor 
masculino, útero e úbere. As vias de eliminação são fluidos e anexos fetais, além de leite e 
sêmen. A vaca elimina agente até 30 dias pós-parto no ambiente e fêmeas nascidas de vacas 
infectadas abortam na primeira prenhez, além de transmitirem via intrauterina. As portas de 



entrada são: trato gastrointestinal, mucosas, coito é pouco importante, porém touro infectado não 
pode doar sêmen. A incubação dura semanas a anos e é inversamente proporcional ao tempo 
de gestação, quando a gestação é adiantada o período de incubação é menor. Sinais clínicos e 
lesões dependem do hospedeiro, em bovinos e bubalinos ocorre aborto (7° mês), mas na 
segunda gestação e nas subsequentes é raro ocorrer devido à imunidade adquirida, placenta 
necrótica, retenção e bezerros fracos. Em feto abortado é frequente broncopneumonia 
supurativa. Pode ocasionar machos com fase inflamatória aguda, seguida de cronificação 
(geralmente assintomática) e pode ocorrer orquite uni ou bilateral, além de lesões articulares. A 
doença em seres humanos é de difícil diagnóstico pela sintomatologia ser inespecífica (febre, 
sudorese noturna e dores musculares e articulares), sendo geralmente confundida com gripe 
recorrente, apresentando fadiga, cefaleia, dores musculares e sudorese. Algumas das 
complicações mais frequentes são tromboflebite, espondilite e artrite periférica. É relevante para 
a saúde pública, pois pode contaminar leite cru ou produtos lácteos sem tratamento térmico 
(queijo fresco, iogurte, creme, etc.), também carne crua com restos de tecido linfático e sangue, 
além de tratar-se de um forte componente de caráter ocupacional, pois quem trabalha na área 
tem possibilidades de contrair. 
 
 


