
Agronomia 

 

PADRÃO DE RESPOSTA  

Em termos de atendimento à proposta, espera-se que o estudante estabeleça 
relação entre a qualidade do serviço de esgotamento sanitário e de tratamento 
da água para o agravamento do número de casos de internação e morte por 
diarreia entre a população brasileira: geralmente, quanto maior a abrangência 
dos serviços, menor a ocorrência de internações por essa moléstia e menor os 
gastos com os tratamentos de saúde.  

Espera-se, também, que o estudante mencione pelo menos duas políticas 
públicas implementadas para buscar resolver o problema e que proponha uma 
ação visando contribuir para a sua solução.  

 

 



 

O estudante deve elaborar um texto dissertativo, coerentemente estruturado, 
que evidencie a capacidade de tratar  os seguintes tópicos : 
 

• O papel da tecnologia digital . Esse papel deverá ser abordado 
considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:  

o A potencialização e/ou a facilitação das atuais ações de 
espionagem;  

o A execução e/ou a sofisticação de crimes contra a privacidade;  
o A proteção – em termos de sigilo/invisibilidade – dos agentes 

dessas ações. 
• A garantia dos direitos do cidadão e do Estado. Essa garantia deverá 

ser abordada considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:  
o As possíveis violações e/ou decorrentes reparações do direito à 

privacidade;  
o O descumprimento e/ou rompimento de acordos internacionais. 

• O problema da segurança . Esse problema deverá ser abordado 
considerando pelo menos uma das escalas de ação:  

o A do indivíduo (cidadão);  
o A do Estado (segurança/soberania nacional);  
o A das organizações (empresas e/ou instituições nacionais ou 

internacionais).  



 

 

Padrão de Resposta 

a) O estudante deverá explicar que, com o alagamento do solo, há uma 
diminuição do oxigênio disponível para a respiração das células das raízes. 
Com a falta de gás oxigênio, que é o aceptor final de elétrons na cadeia 
respiratória nas mitocôndrias, as células das raízes paralisam seu 
funcionamento e podem morrer. Consequentemente, a absorção de nutrientes 
fica completamente comprometida, levando à deficiência nutricional 
generalizada da planta. 

b) O estudante deverá comentar que plantas como o arroz e outras de 
ambientes alagados possuem mecanismos para sobreviver nestas condições, 
tais como desenvolvimento de aerênquimas, que levam oxigênio da parte 
aérea para as células das raízes. 



 

Padrão de Resposta 

O estudante deve descrever quatros práticas conservacionistas, entre as 
listadas abaixo: 

• Utilizar práticas Edáficas para adequar o sistema de cultivo, a fim de manter 
ou melhorar a fertilidade do solo (calagem, adubação mineral e orgânica). 

• Utilizar práticas Vegetativas, em que a vegetação é utilizada para proteger o 
solo contra a ação direta da precipitação. 

• Utilizar práticas Mecânicas (reconstrução de taludes, leitos, cascalhamento, 
construção de canais de drenagem, captação de água, construção de 
barraginhas, terraceamento, descompactação do solo). 

• Reconhecer o solo conforme sua capacidade de uso e manejo.  
• Locar e construir estradas rurais que minimizem os efeitos de erosão. 
• Destinar as águas coletadas para bacias de infiltração. 
• Controlar a qualidade da água de irrigação. 
• Aproveitar a água da chuva, instalando cisternas, reservatórios e açudes, 

permitindo às famílias rurais o acesso à água potável na época de maior 
escassez. 

• Regularizar as vazões: construir reservatórios de regularização para 
aumentar a disponibilidade hídrica potencial, seguindo as leis ambientais; 

• Recuperar áreas de pastagem degradada utilizando, por exemplo, o 
sistema de Integração Agricultura-Pecuária-Floresta. 

• Mudar sistema de cultivo convencional para plantio direto, com cobertura 
vegetal. 

• Realizar reflorestamento e florestamento. 
• Adotar culturas intercalares nas lavouras permanentes. 
• Implantar proteção física das nascentes e mata ciliar: o isolamento das 

nascentes é parte importante do trabalho de revitalização dos mananciais.  
• Manter ou implantar matas ciliares, que desempenham funções hidrológicas 

importantes. 
• Aplicar adequadamente agroquímicos dentro de normas e preceitos 

técnicos. 



• Descrever outras práticas aplicáveis para a solução do problema 
apresentado.



 

 

Padrão de resposta  

Em sua resposta, o estudante deve apresentar a seguinte linha de raciocínio: 

a) A relação carbono/nitrogênio – C/N é um indicador da qualidade de um 
fertilizante orgânico. Uma baixa relação C/N, próxima de 10/1, que é, 
aproximadamente, a relação C/N da biomassa do solo, identifica um fertilizante 
orgânico de boa qualidade. Isto porque o N mineralizado pela atividade 
biológica do solo será liberado para a solução do solo, ficando disponível para 
as plantas, ou seja, não será imobilizado pela biomassa para promover seu 
próprio crescimento. Portanto, é esperado que o N presente neste esterco seja 
disponibilizado para as plantas em acordo com a intensidade da atividade 
biológica neste solo. A dinâmica também depende do tipo, pH, temperatura e 
umidade do solo, assim como da flora bacteriana. 

b) No momento da incorporação ao solo este esterco contém 75% de água e, 
portanto, 25% de matéria seca. Logo, com a incorporação de 10 t/ha deste 
esterco são adicionadas ao solo 2,5 t/ha de matéria seca. Em acordo com o 
resultado de análise, cada 2,5 t de matéria seca deste esterco possui: 50 kg de 
N; 62,5 kg de P2O5; e, 75 kg de K2O.  

 


