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SAEDE/DM, definidas no Programa Pedagógico, 
marque com V as afirmações verdadeiras e com F 
as falsas. 
 

(    ) O atendimento deverá ser sempre individual, pois 
alunos com deficiência mental precisam de refor-
ço pedagógico especifico individualizado. 

  

(    ) O encaminhamento de alunos com deficiência 
mental ao SAEDE/DM somente será realizado 
mediante avaliação diagnóstica e funcional por 
uma equipe composta de, no mínimo, um médi-
co, um psicólogo e um pedagogo. 

  

(    ) Com os alunos que frequentam o Ensino Fun-
damental, Ensino Médio e modalidades da edu-
cação Básica, no SAEDE/DM deverão ser traba-
lhadas as questões relacionadas à autonomia, às 
diferentes formas de linguagens, à concentração, 
atenção, memória, organização, análise e sínte-
se, classificação, comparação, orientação espa-
cial e temporal, resolução de problemas, textuali-
dade. 

  

(    ) O atendimento deverá ser em grupo e, quando 
necessário, de forma individual em caráter tem-
porário, conforme a necessidade do educando. 

 

 A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 

A  V  -  F  -  V  -  F  D  F  -  V  -  F  -  V 

B  V  -  V  -  F  -  V  E  F  -  V  -  V  -  V 

C  V  -  F  -  V  -  F 

 
======================================= 
19) Em conformidade com os fundamentos teórico 

metodológicos da Proposta Curricular - Estudos 
Temáticos -2005 , capitulo de Alfabetização e Le-
tramento , analise as afirmações a seguir. 
 

I As atividades de ensino e aprendizagem devida-
mente pensadas farão toda a diferença na apro-
priação dos conteúdos para a elaboração e reela-
boração dos conceitos científicos, garantindo assim 
aprendizagem significativa. 

 

  

ll O agir do professor (ato político), resultará em am-
pliação das funções psicológicas superiores mani-
festadas no pensar, no resolver problemas, no 
aumento da capacidade de análise e de síntese, 
contribuindo para o exercício da cidadania. 

 

  

lll A prática alfabetizadora se organiza para criar es-
paços somente para a prática da escrita, viabili-
zando esta forma de linguagem que é a mais im-
portante em nosso contexto social. 

 

  

lV Para aprender a ler e escrever é necessário que o 
aluno sinta a sala de aula como um lugar em que 
em alguns momentos tenha espaço para isso. 

 
  

V O professor alfabetizador, detentor do conhecimen-
to científico e pedagógico, com criatividade, integra 
a leitura e a escrita na vida cotidiana das crianças, 
gerando ambiente estimulador que possibilite a 
utilização sistemática dos materiais didáticos como 
ferramentas de construção e apoio. 

 

 

 Todas as afirmações corretas estão em: 
 

A  I  -  II  -  V   C  II  -  III  -  IV 

B  I  -  II  -  III   D  III  -  IV 

E  IV  -  V 

 
======================================= 
20) De acordo com a Lei nº 13.146/2015 que insti-
tui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com De-
ficiência é correto afirmar, exceto: 
 

A  Por comunicação compreende-se forma de 

interação dos cidadãos que abrange, entre outras 
opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o 
sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os 
caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, 
assim como a linguagem simples, escrita e oral, os 
sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados 
e os modos, meios e formatos aumentativos e al-
ternativos de comunicação, incluindo as tecnolo-
gias da informação e das comunicações. 

B  Profissional de apoio escolar: pessoa que 

exerce atividades de alimentação, higiene e loco-
moção do estudante com deficiência e atua em 
todas as atividades escolares nas quais se fizer 
necessária, em todos os níveis e modalidades de 
ensino, em instituições públicas e privadas, excluí-
das as técnicas ou os procedimentos identificados 
com profissões legalmente estabelecidas. 

C  A avaliação da deficiência, quando necessá-

ria, será biopsicossocial, realizada por equipe mul-
tiprofissional e interdisciplinar. 

D  Desenho universal: concepção de produtos, 

ambientes, programas e serviços a serem usados 
exclusivamente pelas pessoas com deficiência. 

E  A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) é 
destinada a assegurar e promover, em condições 
de igualdade, o exercício dos direitos e das liber-
dades fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando sua inclusão social e cidadania. 
 

CASA FAMILIAR RURAL 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

TÉCNICO EM ZOOTECNIA 
TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO 
TÉCNICO EM AGRICULTURA 

ENSINO MÉDIO EM ALTERNÂNCIA 

 
11) Analise as afirmações sobre a importância da 
agricultura familiar no Brasil e assinale a alternativa 
correta. 
 

I É responsável pela produção de grande parte 
dos alimentos consumidos no mercado interno.  

  

ll É responsável por mais da metade das exporta-
ções agropecuárias do Brasil.  

  

lll É responsável pela maior ocupação de mão de 
obra no campo.  

  

lV É responsável pelas grandes monoculturas que 
prejudicam o equilíbrio ambiental.  

  

V É responsável pela maior parte das importações 
voltadas a agropecuária brasileira.  
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A  Todas as afirmações estão corretas. 

B  Apenas I, II e III estão corretas. 

C  Apenas II e IV estão corretas. 

D  Apenas a afirmação V está correta. 

E  Apenas I e III estão corretas. 

 
======================================= 
12) Sobre as empresas privadas e as cooperativas, 
é correto afirmar:  
 

A  As cooperativas podem excluir de seu quadro 

social pessoas por razões partidárias, étnicas e 
raciais. 

B  Na distribuição das sobras (lucro) da coope-

rativa, a mesma é igualitária entre os associados. 

C  Na empresa privada a distribuição dos lucros 

é igualitária entre seus sócios. 

D  Se houver perdas (prejuízo) na cooperativa, 

não é de responsabilidade dos associados. 

E  Na cooperativa, cada sócio tem direito a um 

voto e na empresa privada o voto é proporcional ao 
capital integralizado por cada proprietário. 
 
======================================= 
13) Na adubação do trigo deve-se: 
 

A  Aplicar o adubo com NPK no plantio e o adu-

bo nitrogenado (ureia) em cobertura. 

B  Fazer toda a adubação somente no plantio. 

C  Aplicar o adubo com NPK 30 dias antes do 

plantio e o adubo nitrogenado no plantio. 

D  Aplicar toda a adubação a lanço 30 dias após 

a emergência. 

E  Aplicar a adubação nitrogenada no plantio e a 

aplicação do adubo NPK em cobertura. 
 
======================================= 
14) Para produzir, a propriedade familiar tem cus-

tos e receitas e dessa relação depende o sucesso 
das atividades. Sobre essa relação, é correto a-

firmar: 
 

A  Quando o produtor tiver prejuízo deve imedia-

tamente buscar implantar outra atividade que seja 
lucrativa. 

B  Para obter lucro, as receitas advindas de 

venda de produtos e/ou serviços devem pelo me-
nos cobrir os custos variáveis. 

C  Quando as receitas superam os custos ope-

racionais totais, com certeza a propriedade teve 
lucro. 

D  Para calcular o lucro de suas atividades o 

agricultor familiar não deve considerar sua mão de 
obra como custo, pois ele não paga salário para si 
mesmo. 

E  Qualquer margem de lucro, grande ou pe-

quena, é suficiente ao produtor familiar, pois seu 
objetivo é a sobrevivência e não o lucro. 
 
======================================= 
15) O principal sistema de alimentação utilizado 

para vacas leiteiras no Estado de Santa Catarina 
baseia-se no: 
 

A  uso de pastagens anuais no verão e confi-

namento dos animais no inverno, pois não há ali-
mento no campo nativo. 

B  uso exclusivo de pastagens de verão, pois o 

custo de produção é mais baixo. 

C  uso de pastagens de verão e anuais de in-

verno sem suplementação de rações. 

D  uso de pastagens de inverno e de verão as-

sociados à suplementação de silagem e rações. 

E  uso exclusivo de campo nativo no verão e de 

pastagens anuais no inverno. 
 
======================================= 
16) Sobre o cultivo da cebola, analise as afirma-

ções a seguir. 
 

I A aplicação racional de fertilizantes exige o co-
nhecimento da disponibilidade de nutrientes no 
solo, das exigências nutricionais da cultura e da 
avaliação do estado nutricional das plantas. 

 

  

ll No cultivo da cebola recomenda-se fazer toda a 
adubação no plantio, não necessitando de adu-
bação de cobertura de N e de K. 

 
  

lll É fundamental o preparo adequado do solo, a 
correção da acidez e a aplicação de fertilizantes 
em quantidades adequadas, de acordo com a 
análise do solo e as exigências da cultura. 

 

  

lV Nos adubos utilizados no cultivo da cebola não 
há a necessidade que os mesmos contenham 
enxofre, pois este elemento não faz parte dos 
seus compostos orgânicos. 

 

  

V Na utilização de adubação orgânica no cultivo da 
cebola deve-se ter cuidado especial com o N, 
pois este elemento em excesso pode acarretar 
prejuízo à produção. 

 

 

 Assinale a alternativa correta. 
 

A  Apenas I, III e V estão corretas. 

B  Apenas II e IV estão corretas. 

C  Apenas II, III e IV estão corretas. 

D  Todas as afirmações estão incorretas. 

E  Todas as afirmações estão corretas. 
 
======================================= 
17) Considere que um produtor de soja tenha obti-

do um custo variável médio (CV) de R$ 35,00 por 
saca, um custo fixo total (CF) de R$ 900,00 por há 
e que o preço (P) da soja seja de R$ 60,00 por 
saca. Qual a produção mínima (produtividade) que 
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este produtor deverá obter para atingir o ponto de 
nivelamento ou ponto de equilíbrio?  
 

A  40 sacas por há.  D  35 sacas por há. 

B  36 sacas por há.  E  50 sacas por há. 

C  45 sacas por há. 

 
======================================= 
18) Nos meses de julho e agosto de 2015 os pre-

ços da soja caíram na bolsa de Chicago. Os pre-
ços recebidos pelos produtores brasileiros aumen-
taram nesse mesmo período. Isto se deveu princi-
palmente: 
 

A  ao grande aumento das importações de soja 

por parte da China. 

B  ao aumento da taxa de câmbio que foi maior 

do que a queda dos preços na bolsa de Chicago. 

C  a seca que ocorreu nos USA determinando 

uma grande queda na produção daquele país. 

D  a grande queda da demanda mundial de soja 

por conta do menor ritmo de crescimento do PIB 
na China. 

E  a suspensão das exportações por parte do 

governo argentino para garantir o abastecimento 
do mercado interno. 
 
======================================= 
19) “Na oferta de educação básica para a popula-

ção rural, os sistemas de ensino promoverão as 
adaptações necessárias à sua adequação às pecu-
liaridades da vida rural e de cada região, especial-
mente: (...)." (LDB.Artigo28). Todos os incisos des-
te artigo da LDB estão corretos, exceto:  
 

A  II - organização escolar própria, incluindo 

adequação do calendário escolar às fases do ciclo 
agrícola e às condições climáticas. 

B  Parágrafo único - O fechamento de escolas 

do campo, indígenas e quilombolas será precedido 
de manifestação do órgão normativo do respectivo 
sistema de ensino, que considerará a justificativa 
apresentada pela Secretaria de Educação, a análi-
se do diagnóstico do impacto da ação e a manifes-
tação da comunidade escolar (Incluído pela Lei nº 
12.960, de 2014). 

C  IV - prioridade ao ensino fundamental para os 

alunos da zona rural. 

D  III - adequação à natureza do trabalho na 

zona rural. 

E  I - conteúdos curriculares e metodologias 

apropriadas às reais necessidades e interesses 
dos alunos da zona rural.  
 
======================================= 
20) De acordo com Gimonet (2007), pode-se des-

tacar quatro finalidades da formação através da 
Pedagogia da Alternância no que diz respeito à 

inserção do indivíduo no mundo trabalho. Nesse 
sentido, todas as finalidades estão corretas, exce-
to a: 
 

A  Formação geral. 

B  Orientação. 

C  Adaptação ao emprego. 

D  Qualificação profissional. 

E  Sensibilização. 

 
 

CASA FAMILIAR RURAL 
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

 
11) O tema da Reforma Agrária sempre suscitou 

debates fortes e ásperos na sociedade brasileira. 
Acerca de seus principais aspectos no transcurso 
da História brasileira é correto afirmar, exceto: 
 

A  O MST (Movimentos dos Sem Terra) é um 

dos principais movimentos defensores da reforma. 
Tem realizado ocupações e confrontado os gran-
des proprietários de terras.  

B  Durante vários momentos da História brasilei-

ra o tema foi visto como típico de grupos de es-
querda e agenda comunista. 

C  Os grandes latifundiários de maneira geral se 

posicionaram contra a reforma agrária. Articularam 
inclusive um movimento ruralista nacional que tem 
bastante expressão no cenário político brasileiro 
atual. 

D  Durante o período imperial as leis de terras 

eram muito flexíveis e generosas devido à disponi-
bilidade de terras e a pequena população. Nesse 
sentido, poucas eram as pressões sociais para 
uma reforma agrária. Latifúndio e pequenas pro-
priedades conviviam em harmonia. 

E  Durante o Regime Militar o tema foi frequen-

temente associado à “subversão comunista”. 
 
======================================= 
12) Acerca das grandes corporações capitalistas 
globais na área do agronegócio, marque com V as 
afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 

(    ) As sementes transgênicas foram desenvolvidas 
por grandes corporações privadas, mas há dez 
anos atrás os governos garantiram o controle 
estatal sobre as mesmas através de um acordo 
internacional que permite o acesso de todos os 
agricultores às mesmas. 

  

(    ) O agronegócio movimenta bilhões de reais da 
economia brasileira. Para seus defensores, um 
dos exemplos da vocação agrícola brasileira.   

  

(    ) Apesar da imensa riqueza gerada, para seus 
críticos, o agronegócio ainda gera assimetrias, 
com grandes produtores com imensa capacida-
de produtiva e lucros e, de outra parte, uma 
legião de trabalhadores que sobrevivem em 
péssimas condições de vida. 

  


