
Agronegócio 

 

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 

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

Segundo os princípios microeconômicos, agregar valor aos produtos pressupõe 
aumentar a rentabilidade das cadeias produtivas, principalmente por meio da 
diferenciação que visa atender a nichos de mercado (atletas, executivos, 
religiosos, pessoas preocupadas com alimentação natural e meio ambiente, 
etc.). 
 
Nesse sentido, as certificações de sustentabilidade têm surgido como 
ferramentas de apoio às estratégias de diferenciação de produtos, que, ao 
agregar valor aos produtos, aumentam a lucratividade e melhoram a 
remuneração de todos os elos da cadeia produtiva. 

 



 

Padrão de resposta 

a) O estudante deve citar pelo menos dois modais de transporte (por 
exemplo, rodoviário, hidroviário, ferroviário, entre outros) e compará-los. 
Além disso, deve ressaltar como as diferenças entre eles afetam os 
custos do transporte. Vide a tabela a seguir: 

 
Modal  Principal 

característica 
Vantagens  Desvantagens  

Aéreo É mais adequado 
para mercadorias 
de alto valor 
agregado, ou 
para pequenas 
quantidades ou, 
ainda, quando há 
urgência na 
entrega. 

Velocidade. 
 
Embalagens 
mais baratas. 

 

Menor capacidade de 
carga. 

Altíssimo custo. 

Ferroviário Adequado para 
longas distâncias 
e grandes 
quantidades. 

Menor custo 
de seguro. 
 
Menor custo 
de frete. 
 
Boa 
capacidade de 
carga (peso). 

Diferença na largura 
de bitolas. 
 
Baixa flexibilidade no 
trajeto.  
 
Necessidade maior de 
transporto. 



Aquaviário 
(Hidroviário / 
Marítimo) 

Mais adequado 
para grandes 
cargas. 

Maior 
capacidade de 
carga.  
 
Capaz de 
transportar 
qualquer tipo 
de carga.  
 
Menor custo 
de transporte.  
 

Necessidade de 
transbordo nos portos.  
 
Distância dos centros 
de produção.  
 
Maior exigência de 
embalagens.  
 
Menor flexibilidade 
nos serviços aliado a 
frequentes 
congestionamentos 
nos portos. 

Rodoviário Rapidez e 
flexibilidade. 

Facilidade de 
acesso a 
qualquer local. 
 
Alta 
disponibilidade 
de serviços. 

Custos elevados. 
 
Perdas de mercadoria 
e menor capacidade 
de carga. 

Dutoviário Especificidade 
para produtos 
fluidos. 

Custo 
operacional 
baixo. 

Baixa flexibilidade no 
trajeto. 
 
Alto custo de 
implantação. 
 

b) O estudante deve apontar e explicar pelo menos duas alternativas que 
possibilitem a redução dos custos com transporte aplicáveis à realidade 
brasileira. 

 



 

Padrão de resposta 

Em sua resposta, o estudante deve observar que: 

a) Produtos com validade vencida deverão ser mantidos em local isolado e 
protegido. Deve-se entrar em contato com o fabricante ou seu 
distribuidor na região para efetuar o seu devido recolhimento, em 
conformidade com a NR 31. 
 

b) Os cuidados envolvem três etapas em conformidade com a NR 31: 
 
 
1. Realizar a técnica da tríplice lavagem ou equivalente, no caso de 

embalagens rígidas laváveis. Caso as embalagens estejam 
contaminadas ou os produtos não sejam solúveis em água, deve-se 
acondicioná-las em sacos plásticos padronizados. 

2. Armazenar as embalagens vazias na propriedade. Deve ser utilizado 
um local adequado, coberto, ao abrigo de chuva, ventilado ou no 
próprio depósito das embalagens cheias. Não deve ser um 
alojamento de pessoas ou animais nem locais onde se armazenem 
rações ou alimentos. 

3. Deve-se transportar e devolver as embalagens vazias, com suas 
respectivas tampas, para a unidade de recebimento mais próxima em 
até 1 ano, a partir da data da compra. 

 

 

 



 

 


