Tecnologia em Agronegócio

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve elaborar um texto dissertativo a respeito dos movimentos migratórios para
o continente europeu.




A respeito dos argumentos na perspectiva de quem migra, o estudante deve
contemplar dois dos aspectos listados a seguir.
o Fuga das atrocidades de guerra, fome, doenças (epidemia).
o Fuga por causas político-ideológicas e religiosas.
o Procura por emprego.
o Procura por estabilidade.
o Procura por novas perspectivas de vida.
A respeito dos argumentos na perspectiva dos países que recebem os imigrantes, o
estudante deve contemplar dois dos aspectos listados a seguir.
o Argumentos contrários à migração:
 sobrecarga da infraestrutura do Estado (educação, saúde, moradia,
alimentação, segurança);
 competição por empregos;
 choques culturais e de costumes (xenofobia);
 rompimentos políticos.
o Argumentos favoráveis à migração:
 países europeus precisam de imigrantes para enfrentar o problema
demográfico (revitalização das cidades) e têm meios de responder à
demanda oriunda do fluxo migratório;
 imigrantes ocupam postos de trabalho não valorizados pelos cidadãos
dos países europeus.

PADRÃO DE RESPOSTA
A violência tem consequências negativas não somente para as mulheres, mas também para
suas famílias e para a sociedade.
Para a mulher, as consequências são: físicas, podendo chegar a lesões incapacitantes;
psicológicas, podendo gerar traumas, baixa autoestima, dependência psicológica do agressor;
cerceamento de direitos individuais; estéticas.
Para a família são: ruptura da estrutura familiar; desestabilidade emocional; naturalização da
violência contra a mulher para as gerações futuras; desvalorização da figura materna.
Para a sociedade são: disseminação da violência contra a mulher; a violência tem enormes
custos, desde gastos com saúde e despesas legais a perdas de produtividade.
As mudanças decorrentes da Lei Maria da Penha são: criminalização da violência
doméstica/sexual; aumento das notificações de violência doméstica, apesar de continuar alta a
incidência de mulheres agredidas; garantia legal de proteção à mulher contra a violência
doméstica, independentemente de sua orientação sexual, ou seja, protege-se também a
mulher homossexual vítima de ataque perpetrado pela parceira; possibilidade de prisão
preventiva no caso de crimes de violência doméstica, embora ainda se verifique morosidade
no julgamento do crime; criação de casas de refúgio ou casa-abrigo, para acolher mulheres
vítimas de violência doméstica; reforço às Delegacias de Atendimento à Mulher, embora ainda
insuficientes; inclusão da vítima em programas assistenciais do governo, programas de
proteção à vítima e à testemunha, transferência de local de trabalho, se a vítima for servidora
pública.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) O estudante deve selecionar um conceito de uma cadeia produtiva do Agronegócio e
explicar suas etapas, expondo que esse conceito envolve os três elementos básicos:
matéria-prima, transformação, produtos ou serviços - atividades realizadas por empresas
integradas em três grandes elos: antes da porteira, dentro da porteira e após a porteira.
Conceitos de cadeia produtiva possíveis de serem apresentados pelos estudantes:

Conceito 01:
Uma cadeia produtiva do Agronegócio é um conjunto de etapas consecutivas, ao longo das
quais a matéria-prima/insumo de origem agropecuária ou florestal sofre algum tipo de
transformação, até a obtenção do produto final e sua distribuição.
Conceito 02:
Trata-se, portanto, de uma sucessão de operações integradas, realizadas por diversas unidades
interligadas como uma corrente (denominados elos) desde a matéria-prima, de origem
agropecuária ou florestal e sua transformação e distribuição do produto.
b) A cadeia do milho é uma cadeia básica em insumos tanto para produção animal quanto
para a indústria de alimentos. Ela afeta a produção de animais por ser a base de rações e
afeta a indústria de diversos alimentos derivados do milho (farinhas, óleos, etc.). Assim,
sua produção influencia os custos, a flutuação de preços (sazonalidade de oferta ao longo
do ano e das diferentes estações climáticas) e, consequentemente, influencia a oferta dos
produtos para o consumidor final.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante ao redigir o texto deve mencionar, respeitando a legislação vigente, aspectos tais
como:






que a redução dos riscos pode ocorrer por meio do uso de técnicas organizacionais e
de práticas seguras e capacitação com a adoção de medidas como os EPIs, ainda que,
sob pena de constituir ato faltoso a recusa;
palestras, ensino, treinamento, equipamentos de proteção coletiva, modificações no
ambiente de trabalho, descanso adequado, técnicas de engenharia de segurança no
trabalho, supervisão por profissional capacitado, etc;
que se deve proporcionar ao trabalhador ambiente seguro e saudável por meio de
melhoria das condições de trabalho, promoção de saúde e integridade física,
campanhas educativas e prevenção de acidentes relacionados aos tipos de riscos,
organização do trabalho, controle médico ocupacional, exames admissionais e
demissionais;
o direcionamento da ação preventiva para a tarefa a ser executada.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante ao redigir o texto deve descrever que:




o Cadastro Ambiental Rural (CAR) tem por finalidade integrar as informações
ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente (APP), das
áreas de Reserva Legal (RL), das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa,
das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais
do país. O Cadastro é uma base de dados estratégica para a gestão ambiental do país e
contribui para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e
demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para o planejamento
ambiental e econômico dos imóveis rurais;
o Cadastro Ambiental Rural (CAR), por outro lado, pode ser prejudicial ao agronegócio,
visto que a fiscalização pode se tornar mais efetiva quanto a área de preservação,
porém, a área de preservação é obrigatória antes mesmo da institucionalização do
CAR. Portanto, teoricamente, não haveria mudanças significativas quanto a área
produtiva. Por outro lado, o CAR tem impacto positivo, pois pode condicionar o
produtor a adequar ambientalmente a sua propriedade.

