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PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA 

QUESTÃO 1: Pesquisadores como José Eli da Veiga apontam para a importância de 

reconceituar o espaço rural, bem como, considerar a importância da Agricultura Familiar 

no desenvolvimento territorial. Nessa perspectiva quais são os parâmetros e os limites da 

concepção tradicional de rural no Brasil e a proposta defendida nos estudos de Veiga 

sobre ruralidade, agricultura familiar e desenvolvimento. 

Padrão resposta: Dicotomia rural /urbano; estrutura hierárquica; relações de poder. Ficção urbana, critérios 

políticos administrativos na definição de rural / urbano. Territorialidade. Base econômica e sustentação modelo 

econômico agrário exportador (desde o período de colônia de Portugal), simultaneidade na formação do 

campesinato. Estrutura política. Posse da terra. Agricultura Familiar e sua importância no desenvolvimento 

territorial. 
 

VEIGA, José Eli da. A face rural do desenvolvimento. Natureza, território e agricultura. Porto Alegre, 

Universidade Federal do RGS, 2000. (parte 2 e 3).  

KAGEYAMA, A.A. Desenvolvimento Rural: conceitos e aplicação ao caso brasileiro. Porto Alegre: 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008. (Introdução, capítulos 1 e 2). 
 
 
 

*O pradrão de resposta deve estar fundamentado nas bibliografias exigidas pelo  Edital, para evitar problemas o professor 

deverá citar o capítulo/pagína do livro utilizado. 
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QUESTÃO 2: A Sociologia tem muitas implicações em nossas vidas. Segundo Anthony 

Giddens “estudar Sociologia não pode ser simplesmente um processo rotineiro de acumulação de 

conhecimentos”. Com base no exposto descreva como pode a Sociologia contribuir ao 

desenvolvimento da sociedade. 

Padrão de resposta: Pensar sociologicamente / Imaginação sociológica / compreender o mundo / esfera 

de ação da sociologia / problemas pessoais - públicos / cultura / política / conscientização / 

desenvolvimento do pensamento sociológico. 

 

GIDDENS, A.. Sociologia, 6ª edição, Porto Alegre: Penso, 2012. 
 

*O pradrão de resposta deve estar fundamentado nas bibliografias exigidas pelo  Edital, para evitar problemas o professor 

deverá citar o capítulo/pagína do livro utilizado. 
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QUESTÃO 3: Traduzir os fundamentos da educação emancipadora na formação do 

extensionista para uma ação que promova a participação e o empoderamento dos 

agricultores familiares é o grande desafio da Pedagogia de Ater. A participação é um 

pressuposto da própria aprendizagem. Como dizia Jean Piaget, você só conhece 

realmente o que construiu autonomamente. As pedagogias participativas fundam-se 

numa teoria do conhecimento. “Quanto mais ativamente uma pessoa participar da 

aquisição de um conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo que aprender.” (Lévy, 

1999:40). 

Contudo, existem muitas limitações e obstáculos que precisam ser levados em conta na 

instauração de um processo participativo. Quais seriam eles? Comente. 

Padrão de resposta: pressupostos da pedagogia e metodologias participativas / importância do uso de 

diagnósticos rurais participativos / perfil de sujeito urbano e rural 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Fundamentos teóricos, orientações e procedimentos 

metodológicos para a construção de uma pedagogia de ATER. Brasília: MDA/SAF, 2011. 45 p. 
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deverá citar o capítulo/pagína do livro utilizado. 
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