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01. Os confl itos pela posse da terra na América do Sul são, em geral, decorrentes da péssima estrutura agrária. Trabalhadores rurais sem 
terra, mesmo vivendo no campo, em meio a latifúndios improdutivos, não têm como garantir uma produção mínima de alimentos 
para sua subsistência.

 Resposta: C

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 toma 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. A moderna agricultura aumentou a interação campo-cidade a partir da criação da agroindústria. A cidade, por concentrar os bancos, 
o grande mercado e a sede das grandes empresas, exerce o controle da agricultura.

 Resposta: E

05. Está cada vez mais difícil delimitar o que é urbano e o que é rural. O rompimento dessa fronteira está relacionado ao processo de 
fl exibilização da localização das indústrias e dos serviços e à cidade como lugar de comando da agricultura.

 Resposta: D

06. As inovações tecnológicas na agricultura para a obtenção de maior produtividade através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, 
fertilização do solo, utilização de agrotóxicos e mecanização no campo que aumentassem a produtividade, fi cou denominada de 
Revolução Verde. Esse processo ocorreu através do desenvolvimento de sementes adequadas para tipos específi cos de solos e climas, 
adaptação do solo para o plantio e desenvolvimento de máquinas.

 Resposta: C

07. Os organismos geneticamente modifi cados provocaram uma verdadeira revolução na agricultura repercutido no aumento da produção 
e da produtividade. Com as modifi cações dos vegetais se busca a característica desejada, como maior produtividade, maior resistência 
a pragas e maior qualidade do produto vegetal. 

 Resposta: A

08. A Revolução Verde, surgida nos países desenvolvidos, objetivava combater a fome e a miséria nos países subdesenvolvidos por meio 
de um pacote tecnológico contendo, basicamente, novas técnicas de cultivo e sementes selecionadas. Nos países pobres, a Revolução 
Verde aumentou a distância entre os agricultores que tiveram acesso ao pacote tecnológico e os pequenos agricultores que não tiveram 
como competir. O aumento da produção baixou o preço dos produtos exportados aos países desenvolvidos. Além disso, houve a 
reconcentração de terras e o agravamento da erosão dos solos.  

 Resposta: D

09. Ao longo da história, o espaço rural experimentou diversas revoluções ligadas à modernização. A primeira foi denominada de Agrícola, 
a segunda de Revolução Verde, e a atual, Biotecnológica. A revolução que está em curso transforma a agricultura no espaço semelhante 
a uma indústria.

 Resposta: C

10. A agricultura orgânica utiliza métodos adequados para correção do solo e controle de pragas que são ecologicamente corretos, estando 
de acordo com o desenvolvimento sustentável.

 Resposta: E Vicentina – Rev.: Rita
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