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01. Transgênicos são organismos vivos geneticamente modificados em laboratório. O código genético de uma espécie é alterado pela 
introdução de uma ou mais sequências de genes provenientes de outra espécie, mediante o emprego de técnicas de engenharia 
genética. Os genes introduzidos não pertenciam ao genoma original dessa espécie e vão conferir-lhe novas características, como a 
resistência a herbicidas ou a produção de toxinas contra pragas das culturas agrícolas, fazendo também com que essa espécie possa 
produzir novas substâncias de interesse.

 Resposta: A

02. O mundo industrializado aumentou, em 2005, seus gastos com subsídios agrícolas, mantendo práticas que distorcem o comércio mundial 
e prejudicam o desenvolvimento de países pobres, informou a OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 
No geral, países-membros da OCDE gastaram no ano passado cerca de 279,8 bilhões de dólares para dar suporte à produção local 
de alimentos, enquanto em 2004 o gasto foi de 279,6 bilhões. Essas medidas distorcem seriamente a produção, os mercados e o 
comércio. Subsídios agrícolas são uma das questões mais controversas nas negociações da Rodada de Doha da OMC (Organização 
Mundial do Comércio).

 Resposta: B

03. Segundo dados da FAO, atualmente existe no planeta mais alimento do que pessoas, o que tornam as ideias defendidas por Thomas 
Malthus completamente equivocadas. A fome é um processo socioeconômico fruto das relações de produção capitalistas. Todavia, o 
mundo está passando por uma nova crise de alimento, o que torna o item D incorreto, uma vez que a escassez de comida não está 
sendo controlada pela distribuição equitativa de alimentos entre as nações.

 Resposta: D

04. Cooperativismo é um movimento econômico e social entre pessoas, em que a cooperação baseia-se na participação dos associados, nas 
atividades econômicas (agropecuárias, industriais, comerciais ou prestação de serviços), com vistas a atingir o bem comum e promover 
uma reforma social dentro do capitalismo.

 Resposta: C

05. O mapa e os gráficos apresentados demonstram que países com grande quantidade de terras agricultáveis como Brasil, Argentina, 
Índia e Estados Unidos, são os que mais fazem uso de organismos geneticamente modificados. 

 Resposta: C

06. A doença da vaca louca é uma doença neurodegenerativa que afeta o gado doméstico bovino. A doença surgiu em meados dos anos 
80 na Inglaterra e tem como característica o fato de ter como agente patogênico uma forma especial de proteína, chamada príon. É 
transmissível ao homem. A dioxina é um subproduto da queima de produtos como a borracha, em atividades industriais. Pode causar 
uma série de doenças e anomalias em seres humanos, inclusive câncer e aborto. Na semana passada, foram encontrados níveis elevados 
de dioxina em ovos e carnes de frango, no estado alemão de Rhine-Westphalia do Norte.

 Resposta: A

07. As inovações apresentadas no enunciado da questão são oferecidas ao mercado consumidor de alto poder aquisitivo e não no intuito 
de resolver o problema da fome nos países subdesenvolvidos.

 Resposta: A

08. A partir da análise do gráfico, podemos perceber que ao longo das décadas ocorreu uma diminuição da participação do setor agrícola 
na economia nacional. 

 Resposta: A

09. O item que satisfaz o enunciado da questão é o C, pois pode-se dizer que na modernização ocorreu uma transformação da produção 
artesanal camponesa numa agricultura consumidora de insumos, enquanto que a industrialização envolve a ideia de que a agricultura 
acaba se transformando num ramo da produção semelhante a uma indústria.

 Resposta: C

10. Na agricultura orgânica não é permitido o uso de substâncias que coloquem em risco a saúde humana e o meio ambiente. Para ser 
considerado orgânico, o produto tem que ser produzido em um ambiente de produção orgânica, onde se utiliza como base do processo 
produtivo os princípios agroecológicos que contemplam o uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, 
respeitando as relações sociais e culturais.

 Resposta: E
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