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01. Atualmente o Brasil é a terceira maior potência agrícola do globo. Todavia, é importante ressaltar que a modernização do espaço rural 
não ocorreu de forma igual pelo país. As regiões mais modernas estão situadas na parte centro-sul. Outra característica da agricultura 
nacional é a brutal concentração da terra, o que muitas vezes provoca confl itos fundiários.

 Resposta: E

02. Não há dúvida de que a cana-de-açúcar e os biocombustíveis vêm ganhando importância no cenário energético nacional e mundial, 
mas não a ponto de redirecionar as forças produtivas que se dirigem para a Amazônia e para outras regiões do país, como se diz na 
assertiva D. A diminuição do nível de desmatamento na Amazônia é produto, sim, do aumento de fi scalização sobre as atividades 
regulares e não, restrição ao crédito dos devastadores, crise fi nanceira que reduziu a demanda por carne e soja produzida na borda 
da área fl orestal e divulgação da lista de devastadores como forma de pressionar os desmatamentos.

 Resposta: D

03. Nas zonas coloniais da Região Sul e no Agreste nordestino, estão tradicionais áreas de agricultura familiar: No entanto, enquanto esta 
é carente de recursos e de capitais, a primeira é mais capitalizada nesta categoria de produção.
O percentual de assalariados é maior nas áreas agrícolas modernas do Centro-Sul, se comparadas às áreas de expansão da fronteira 
agropecuária do Norte e do Centro-Oeste, onde predominam trabalhadores temporários – volantes –, com muitas situações de trabalho 
análogo ao da escravidão.
O avanço da agropecuária em direção ao Centro-Oeste, Amazônia e Sertão nordestino baseia-se nas atividades comerciais mais 
modernas sobre áreas de terras devolutas, latifúndios improdutivos e, em menor proporção, sobre área de agricultura de subsistência. 

 Resposta: A

04. A empresa em questão (provavelmente a Sygenta) estimula o plantio de sementes transgênicas, por ela preparada. Também incentiva 
o uso de tecnologia por ela própria fornecida como fertilizantes e agrotóxicos. O procedimento é padronizado para todos os países 
usuários, rompendo, simbolicamente o limite das fronteiras dos países que o usam. 

 Resposta: B

05. Atualmente, as relações de trabalho na agricultura são predominantemente prejudiciais ao trabalhador rural comum. Tal aspecto 
resulta do intenso processo de modernização no campo que alterou as relações entre trabalhador e proprietário rural. Sabendo das 
relações existentes e do contexto de exploração do trabalhador, o candidato eliminaria a letra (b). A letra (c) está correta, mas não 
possui relação com o trabalhador retratado no texto. As letras (d) e (e) estão erradas pela mesma razão: as áreas rurais ou a agricultura 
continuam valorizadas, rendem bilhões, quem foi desvalorizado foi o trabalhador. O item correto é a letra (a), o sistema de cultivo 
baseado em Empresas Agrícolas provoca impactos sociais sobre o campo, por exemplo, reduzindo oportunidades de trabalho em 
função da modernização e forçando o trabalhador a aceitar trabalhos mal remunerados e distantes, conforme apresentado no texto 
sobre Vila Maria.

 Resposta: A
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