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TEMA 2 - AGROPECUÁRIA BRASILEIRA E MUNDIAL 

 

PARTE I - EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

Questão 1) (ENADE - 2016) As agroindústrias são unidades empresariais onde ocorrem as etapas de 
beneficiamento, processamento e transformação de produtos agropecuários in natura até a embalagem, 
quando estão prontos para comercialização. 
Considerando as etapas de beneficiamento, processamento e transformação de produtos agropecuários, 
avalie as afirmações a seguir. 
I. O beneficiamento de produtos agropecuários consiste em um processo de tratamento, por meio do qual são 
alteradas as características químicas dos produtos in natura. 
II. O beneficiamento de produtos agropecuários tem como objetivos melhorar a sua apresentação, evitar a 
sua deterioração e eliminar pragas. 
III. O processamento de produtos agropecuários compreende alguns cuidados especiais, que tornam os 
produtos mais prontamente disponíveis aos consumidores e lhes garantem melhor qualidade.  
IV. A transformação de produtos agropecuários é a etapa em que são realizadas operações para obtenção de 
produtos diferentes que podem conter aditivos, feitos com base em produtos in natura. 
 
É correto apenas o que se afirma em 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
 
Questão 2) (Liceu - 2015) O Brasil é considerado um dos mais importantes produtores agropecuários do 
mundo, com destaque para a produção de diversos produtos, como soja, cana-de-açúcar e laranja. Um dos 
modelos de produção agropecuária existente no Brasil é a Agricultura Familiar. Sobre esse modelo de 
produção, é correto afirmar que  
 
a) caracteriza-se como uma forma de agricultura de subsistência, e a produção é destinada ao consumo 
familiar, com a comercialização dos excedentes. 
b) destina sua produção ao mercado externo, e por isso exige mão de obra qualificada, pequenas 
propriedades e elevado grau de mecanização das lavouras.  
c) é caracterizado pela utilização de um elevado contingente de trabalhadores, especialmente na época da 
colheita de produtos como a cana e a laranja.  
d) é praticado por agricultores com pequenas e médias propriedades, que representam a maioria dos 
produtores rurais e a produção é voltada para o mercado interno.  
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Questão 3) (ENADE - 2016) A produção orgânica pressupõe o uso racional dos recursos naturais, de modo 
que se mantenha a qualidade da água e do solo. Essa prática promove melhorias diretas na qualidade de vida 
do agricultor e de sua família, visto que não utiliza insumos químicos, agrotóxicos, fertilizantes e 
organismos geneticamente modificados. 
A respeito da produção de alimentos orgânicos no Brasil, avalie as seguintes afirmações. 
 
I. Na produção orgânica não é permitido o uso de sementes crioulas para o cultivo. 
II. A produção orgânica caracteriza-se pelo envolvimento familiar. 
III. Técnicas tradicionais e regionais de produção têm sido resgatadas pelos agricultores na produção 
orgânica. 
 
É correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
Questão 4) (UNICAMP - 2016) A imagem abaixo mostra a prática de plantio direto na palhada. 

 
Disponível em: <http://aprendizruralbatatais2013manha.blogspot.com.br/2013/06/plantio-direto.html.> 

Sobre esta prática, é correto afirmar: 
a) Apesar de diminuir os processos erosivos provocados pelo escoamento superficial da água, a prática não 
evita o uso de queimadas esporádicas e não aumenta a fertilidade química do solo. 
b) É uma prática conservacionista, em que há a incorporação dos restos vegetais de uma cultura no próximo 
plantio, procurando melhorar as características químicas e físicas do solo. 
c) É uma prática conservacionista, em que há a incorporação dos restos vegetais de uma cultura no próximo 
plantio, procurando melhorar unicamente as características físicas do solo. 
d) É uma prática conservacionista, em que há a incorporação dos restos vegetais de uma cultura no próximo 
plantio, procurando melhorar unicamente as características químicas do solo. 
 
 
 
 
 
 



Questão 5) (ENADE - 2016) A integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) deve ser considerada uma 
estratégia que visa a produção sustentável por meio da integração de atividades agrícolas, pecuárias e 
florestais. As atividades são realizadas na mesma área, em cultivo consorciado, em sucessão ou rotacionado, 
na busca de efeitos sinérgicos entre os componentes do agroecossistema, contemplando a adequação 
ambiental, a valorização do homem e a viabilidade econômica. O atual conceito de ILPF contempla as 
quatro combinações de componentes possíveis: integração lavoura-pecuária (agropastoril), integração 
pecuária-floresta (silvipastoril), integração lavoura-floresta (agroflorestal) e a integração lavoura-pecuária-
floresta (agrosilvipastoril). 

Considerando a adoção dessas estratégias, com vistas à sustentabilidade por meio da combinação da 
produção com a conservação dos recursos naturais, avalie as afirmações a seguir. 
I. As possibilidades de combinações entre os componentes do sistema ILPF são muitas e os ajustes se fazem 
necessários conforme o interesse do produtor e os aspectos edafoclimáticos e mercadológicos. 
II. A ILPF é uma estratégia de produção que apresenta limitações quanto ao tamanho da propriedade e ao 
nível tecnológico do produtor rural. 
III. A implantação de uma ILPF de sucesso demanda um planejamento criterioso, com a definição de ações 
de curto, médio e longo prazo, e levando-se em consideração que o condicionamento inicial do solo é 
importante para o começo do sistema. 
IV. Sistemas de ILPF melhoram as condições físicas, químicas e biológicas do solo, aumentam a ciclagem e 
eficiência na utilização dos nutrientes, reduzem a pressão por abertura de novas áreas e viabilizam a 
recuperação de áreas com pastagens degradadas. 

É correto apenas o que se afirma em 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV. 
 
Questão 6) (UFF - 2001) A Revolução Verde, implementada em países latino-americanos e asiáticos nos 
anos 1960 e 1970, tinha como objetivo suprimir a fome e reduzir a pobreza de amplas parcelas da 
população. Entretanto, as promessas de modernização tecnológica da agricultura não foram cumpridas 
inteiramente, o que contribuiu, decisivamente, para a geração de novos problemas e aprofundou velhas 
desigualdades.  
 
Assinale a alternativa que faz referência a efeitos da Revolução Verde. 
a) Coletivização das terras, implemento da agroecologia e expansão do crédito para os agricultores.  
b) Distribuição equitativa de terras, difusão da policultura e uso de defensivos biodegradáveis.  
c) Estatização das terras agrícolas, trabalho em comunas e produção voltada para o mercado interno. 
d) Expansão de monoculturas, uso de técnicas tradicionais de plantio e fertilização natural dos solos.  
e) Reconcentração de terras, crescimento do uso de insumos industriais e agravamento da erosão dos solos.  
 
Questão 7) (UNICAMP - 2018) Assinale a alternativa correta sobre a presença de agrotóxicos e de sementes 
transgênicas na agricultura brasileira. 
a) As sementes transgênicas e o uso de agrotóxicos adequados ampliaram o interesse de países da União 
Europeia pelos produtos agrícolas brasileiros. 
b) O uso de agrotóxicos e sementes transgênicas associa-se à busca de maior produtividade, sobretudo em 
áreas de fronteira agrícola. 
c) O uso de agrotóxicos no Brasil reduziu a necessidade de aproveitamento das sementes transgênicas nos 
cultivos agrícolas de grãos no país. 
d) Por ser signatário de acordos internacionais, o Brasil reduziu o uso de agrotóxicos e sementes 
transgênicas em áreas próximas a mananciais. 
 
 
 
 



Questão 8) (UNESP - 2016)  
A configuração da questão agrária brasileira 

 

 

 

 
(www.fct.unesp.br.) (Adaptado.) 

¹PEA: População Economicamente Ativa. 

Considerando a questão agrária no Brasil, é correto afirmar que a lacuna presente na legenda corresponde a 
áreas de 
a) concentração da violência contra trabalhadores rurais e camponeses. 
b) cultivo experimental orgânico e sustentável. 
c) implantação de núcleos urbanos planejados. 
d) reflorestamento e recuperação da biodiversidade. 
e) resgate e valorização de antigas práticas de cultivo. 



Questão 9) (UNICAMP - 2017)  

 

O gráfico triangular acima apresenta a estrutura de utilização das terras dos estabelecimentos agropecuários 
em cada região brasileira (dados do último Censo Agropecuário do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, de 2006). 

(Adaptado de Marcelo Martinelli, Mapas, gráficos e redes. Elabore você mesmo. São Paulo: Oficina de Textos, 2014, p. 56.) 

Cada ponto representa uma região brasileira. Identifique cada região: 
a) 1 Centro-Oeste; 2 Sudeste; 3 Norte; 4 Nordeste; 5 Sul. 
b) 1 Nordeste; 2 Sul; 3 Centro-Oeste; 4 Sudeste; 5 Norte. 
c) 1 Norte; 2 Nordeste; 3 Sudeste; 4 Sul; 5 Centro-Oeste. 
d) 1 Sudeste; 2 Centro-Oeste; 3 Sul; 4 Norte; 5 Nordeste. 
 
PARTE II - EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

Questão 1) (UNICAMP - 2018) As plantações de mandioca encontradas pelas saúvas cortadeiras nas roças 
indígenas eram apenas uma entre várias outras. Em muitas situações, a composição química das folhas 
favorecia a escolha de outras plantas e a folhagem da mandioca era cortada apenas quando as preferidas das 
saúvas não eram suficientes. Já na agricultura comercial, machados e foices de ferro permitiam abrir 
clareiras em uma escala maior, resultando em grande homogeneidade da flora. Nas lavouras de mandioca de 
finais do século XVII e do início do século XVIII, as folhas da mandioca tornavam-se uma das poucas 
opções das formigas. Depois de mais algumas colheitas, a infestação das formigas tornava-se insuportável, 
por vezes causando o completo despovoamento humano da área. 

Adaptado de Diogo Cabral, 'O Brasil é um grande formigueiro’: território, ecologia e a história ambiental da América Portuguesa 
– parte 2. HALAC - História Ambiental Latinoamericana y Caribeña. Belo Horizonte, v. IV, n. 1, p. 87-113, set. 2014-fev. 2015. 

A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos sobre História do Brasil Colônia, assinale a alternativa 
correta. 
a) A agricultura comercial tendia à homogeneização da flora nas lavouras da América Portuguesa, 
combinando tradições europeias de plantio com práticas indígenas. 
b) A principal diferença entre as lavouras indígenas e a agricultura comercial colonial estava no uso de 
queimadas pelos europeus, o que não era praticado pelas populações autóctones. 
c) Comparadas à mandioca cultivada pelos indígenas, as novas espécies de mandioca trazidas da Europa 
eram menos resistentes às formigas cortadeiras, e por isso mais susceptíveis à infestação. 
d) Os colonizadores introduziram no território colonial novas espécies de mandioca e milho, que 
desequilibraram o sistema agrícola ameríndio, baseado no sistema rotativo de plantação. 



 
Questão 2) (UNICAMP - 2015) O território brasileiro se caracteriza por uma vasta gama de usos agrícolas 
em função de sua sociodiversidade, que inclui as populações caiçaras, as geraizeiras, as ribeirinhas e as 
faxinalenses. São características dessas populações:  
a) dedicação à pesca artesanal, agricultura científica de precisão, espaços destinados a usos privados e 
cultivo de gêneros alimentícios voltado para o mercado local.  
b) dedicação à pesca artesanal, agricultura de pousio, espaços destinados a usos comuns e cultivo de gêneros 
alimentícios voltado para a subsistência e o mercado local. 
c) dedicação à pesca predatória, agricultura de pousio, espaços destinados ao arrendamento e cultivo de 
cana-de-açúcar voltado para a produção de biocombustível.  
d) dedicação à pesca predatória, agricultura equiparável ao agronegócio, espaços destinados a usos comuns e 
cultivo de plantas voltado para a indústria química. 
 
Questão 3) (UNICAMP - 2019) O mapa a seguir registra parte do processo de substituição dos domínios 
vegetais do continente europeu pela agricultura sedentarizada ao longo dos últimos 10 mil anos. 

 
(Adaptado de W. F. Rudmann. A Terra Transformada. Porto Alegre: Bookman, 2015, p. 53 e 59.). 

 
A análise do mapa permite concluir que: 
a) As áreas que hoje correspondem aos países da Península Ibérica, ao Reino Unido e a Irlanda foram as 
pioneiras no desenvolvimento de práticas agrícolas sedentarizadas. 
b) As pastagens e as estepes foram os domínios mais devastados pela implantação da agricultura, em função 
da fertilidade do seu solo em épocas de degelo, o que favoreceu a produtividade de grande escala. 
c) Não é possível identificar grandes transformações nas condições naturais dos domínios de vegetação 
europeus em função do processo de sedentarização das sociedades humanas. 
d) O desenvolvimento de lavouras na Europa durante o Neolítico foi base para a transformação de domínios 
vegetais naturais, o que significa que o desmatamento é uma prática milenar. 



Questão 4) (ENEM - 2009) Um sistema agrário é um tipo de modelo de produção agropecuária em que se 
observa que cultivos ou criações são praticados, quais são as técnicas utilizadas, como é a relação com o 
espaço e qual é o destino da produção. Existem muitas classificações de sistemas agrários, pois os critérios 
para a definição variam de acordo com o autor ou a organização que os classifica. Além disso, os sistemas 
agrários são diferentes conforme a região do globo ou a sociedade, sua cultura e nível de desenvolvimento 
econômico.  

CAMPANHOLA, C.; SILVA, J. G. O novo rural brasileiro, uma análise nacional e regional. Campinas: Embrapa / Unicamp, 
2000 (Adaptação).  

 
Dentro desse contexto, o sistema agrário tradicional tem como características principais o predomínio de 
pequenas propriedades agrárias, a utilização de técnicas de cultivo minuciosas e de irrigação, e sua produção 
é destinada preferencialmente ao consumo local e regional.  

Essa descrição corresponde a que sistema agrícola?  
a) Agricultura de jardinagem. 
b) Agricultura itinerante.  
c) Agricultura orgânica.  
d) Plantations.  
e) Sistema de roças. 
 
Questão 5) (ENEM - 2016) A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, 
ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o 
empobrecimento do solo, o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras. Atualmente, a 
preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste na 
incorporação ao solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as mais difundidas as leguminosas. 

ANUNCIAÇÃO, G. C. F. Disponível em: <www.muz.ifsuldeminas.edu.br> Acesso em: 20 dez. 2012 (Adaptado). 

A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir a 
a) atividade biológica do solo. 
b) capacidade de armazenamento de água no solo. 
c) decomposição da matéria orgânica. 
d) necessidade do uso de fertilizantes. 
e) utilização de agrotóxicos. 
 
Questão 6) (ENADE - 2016 - Adaptada) O plantio direto é considerado por muitos pesquisadores o sistema 
de produção mais indicado para o Brasil. Todas as fases e operações envolvidas no plantio direto visam a 
perenidade produtiva do solo. Nesse sistema, é adotada a rotação de cultura e, além disso, o solo recebe 
cobertura permanente e não sofre revolvimento. Recentemente, a mecanização vem assumindo também um 
papel de destaque no plantio direto. 

A respeito do sistema de plantio direto, avalie as afirmações a seguir. 
I. Nas culturas que produzem grande quantidade de fitomassa, a cobertura do solo é obtida após a colheita. 
II. O controle de plantas invasoras pode ser realizado por meio da aplicação de herbicida antes e depois do 
plantio. 
III. Em áreas com plantio direto instalado, deve-se realizar o revolvimento do solo a cada dois anos para 
melhorar a sua estrutura. 
IV. Nas áreas tropicais, o plantio direto deve começar a ser instalado no verão e consolidar-se no outono. 

É correto o que se afirma em 
a) IV, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) III e IV, apenas. 
d) I, II e III, apenas. 
e) I, II, III e IV. 
 



Questão 7) (ENADE - 2016) A perda de produtividade das pastagens, em razão do manejo inadequado e da 
falta de reposição de nutrientes no solo, tem comprometido a produtividade animal e contribuído para 
abertura de novas áreas de vegetação nativa.  

Disponível em: <http://www.embrapa.br>. Acesso em: 2 set. 2016 (adaptado).  
 
Considerando esse contexto e situações que representem potenciais benefícios da implantação da integração 
lavoura-pecuária-floresta (ILPF), avalie as afirmações a seguir.  
 
I. A ILPF aumenta a competitividade das cadeias de produtos de origem animal nos mercados nacional e 
internacional.    
II. A ILPF gera maiores vantagens comparativas na inserção das questões ambientais em discussões e 
negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC).  
III. A ILPF promove a biodiversidade e favorece novos nichos e habitats para os agentes polinizadores das 
culturas e, também, para os inimigos naturais de insetos-pragas.  
 
É correto o que se afirma em  
a) I, apenas.     b) III, apenas.     c) I e II, apenas.     d) II e III, apenas.     e) I, II e III. 
 
Questão 8) (UFAL - 2006) A produção e a exportação de cana-de-açúcar estiveram, durante séculos, 
associadas às plantations situadas no mundo tropical. Atualmente, embora estas ainda existam, inúmeros 
outros sistemas agrícolas são encontrados. Observe a imagem a seguir: 

 
MAGNOLI, Demétrio; ARAÚJO, Regina. Projeto de ensino de geografia. São Paulo: Moderna, 2000. p. 189.  

 
Sobre o sistema agrícola apresentado, são feitas as seguintes afirmações:  
I. É encontrado principalmente no Sudeste Asiático e Extremo Oriente.  
II. Os cultivos são praticados em grandes propriedades rurais.  
III. A maior parte da produção obtida se destina à exportação.  
IV. As lavouras são tecnicamente pobres e se utilizam da irrigação.  
V. Ocupa grande quantidade de mão de obra.  
 
Está CORRETO o que se afirma somente em  
a) I, II e III.     b) I, II e IV.     c) I, IV e V.     d) II, III e V.     e) III, IV e V.  
 
 
 
 



Questão 9) (ENEM - 2010)  
De fato, que alternativa restava aos portugueses, ao se verem diante de uma mata virgem e necessitando de 
terra para cultivo, a não ser derrubar a mata e atear-lhe fogo? Seria, pois, injusto reprová-los por terem 
começado dessa maneira. Todavia, podemos culpar os seus descendentes, e com razão, por continuarem a 
queimar as florestas quando há agora, no início do século XIX, tanta terra limpa e pronta para o cultivo à 
sua disposição.  

SAINT-HlLAIRE, A. Viagem às nascentes do Rio S. Francisco [1847]. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP. 1975 
(Adaptação).  

 
No texto, há informações sobre a prática da queimada em diferentes períodos da história do Brasil. Segundo 
a análise apresentada, os portugueses  
a) concordaram quanto à queimada ter sido uma prática agrícola insuficiente.  
b) consideraram que a queimada era necessária em certas circunstâncias. 
c) entenderam que a queimada era uma prática necessária no início do séc. XIX.  
d) evitaram emitir juízo de valor sobre a prática da queimada.  
e) relacionaram a queimada ao descaso dos agricultores da época com a terra. 
 
Questão 10) (CEFET - 2017) Leia o trecho abaixo 
(...) a perda de solo não quer dizer necessariamente que a terra desapareça, embora localmente isso possa 
acontecer, devido à transgressão marinha, ou à erosão de áreas continentais. Normalmente, significa a 
deterioração das suas propriedades químicas e físicas, de maneira que o solo deixa de ser produtivo. 

GUERRA, A. J. T., JORGE, M. C. O. (org). Degradação dos solos no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. p. 16. 
 
Nesse contexto, é exemplo de uma atividade que minimiza as perdas de solo no continente asiático o(a) 
a) agropecuária intensiva. 
b) aração em áreas declivosas. 
c) cultivo em terraços. 
d) retirada da cobertura vegetal. 
 
Questão 11) (FUVEST - 2018) As primeiras práticas de agricultura datam de, aproximadamente, 10.000 
anos. Neste período, ocorreram inúmeras transformações na sua base técnica, mas é, no decorrer da 
segunda metade do século XX, que a revolução agrícola contemporânea, fundada na elevada motorização-
mecanização, na seleção de variedades de plantas e de raças de animais e na ampla utilização de 
corretores de pH dos solos, de fertilizantes, de ração animal e de insumos químicos para as plantas e para 
os animais domésticos, progrediu vigorosamente nos países desenvolvidos e em alguns setores limitados dos 
países subdesenvolvidos. 

Marcel Mazoyer & Laurence Roudart. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea, São Paulo: 
Unesp; Brasília: NEAD, 2010. Adaptado. 

As transformações ocorridas na agricultura após meados do século XX foram reconhecidas como Revolução 
Verde, sobre a qual se pode afirmar: 
a) Com sua expansão, na África e no sudeste Asiático, as populações rurais puderam alcançar padrões de 
consumo semelhantes aos das grandes metrópoles. 
b) Contribuiu para a ampliação da diversificação das espécies e do controle das sementes pelos pequenos 
agricultores. 
c) Foi baseada na inovação científica e está atrelada à grande produção de grãos em extensas áreas de 
monocultura. 
d) Seus parâmetros produtivos estavam fundados, desde sua origem, em preservar e proteger a 
biodiversidade nas áreas de cultivo. 
e) Sua concepção foi desenvolvida no Japão e nos Tigres Asiáticos após a II Guerra Mundial. 
 

 

 



Questão 12) (UNESP - 2016) Na agricultura moderna, os cultivos transgênicos foram adotados para 
a) aumentar a produtividade e proporcionar maior rentabilidade ao produtor. 
b) eliminar o uso de agrotóxicos e garantir a segurança alimentar da população. 
c) oferecer novos alimentos ao mercado e gerar renda às pequenas comunidades rurais. 
d) preservar a função social da terra e diminuir os custos de produção. 
e) superar deficiências das áreas agricultáveis e expandir as práticas orgânicas. 
 
Questão 13) (PUC Campinas - 2017) Em 2014, o Brasil se consolidou como o país que possui a segunda 
maior área plantada com transgênicos no mundo, com destaque para os estados do Mato Grosso, Paraná, 
Rio Grande do Sul e Goiás. Os cultivos com maior proporção de transgênicos são: 
a) algodão, tomate e laranja. 
b) café, milho e cana-de-açúcar. 
c) laranja, cana-de-açúcar e soja. 
d) soja, arroz e trigo. 
e) soja, milho e algodão. 
 
Questão 14) (CEFET - 2015) A ciência, tecnologia e informação fazem parte dos afazeres cotidianos do 
campo modernizado. É aí que se instalam as atividades hegemônicas, aquelas que têm relações mais 
longínquas e participam do comércio internacional, fazendo com que determinados lugares se tornem 
mundiais. 

SANTOS, M. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científicoinformacional. São Paulo: Hucitec, 1994. 
(Adaptado). 

 
Nesse contexto, um dos elementos que contribui para a classificação de um espaço agrário como um meio 
técnico-científico-informacional é a(o) 
a) emprego de adubos orgânicos. 
b) prática do destocamento do solo. 
c) predomínio de sistemas extensivos. 
d) utilização de sementes híbridas. 
 
Questão 15) (PUC-RS - 2006) A introdução de organismos geneticamente modificados (OGMs) de alto 
rendimento podem implicar uma homogeneização cada vez maior das práticas de cultivo e, também, do 
meio natural. Por outro lado, o homem tem abandonado os cultivares tradicionais, mais adaptados aos 
diferentes ecossistemas. Essa situação, que preocupa os ambientalistas, é denominada  
a) assoreamento biotecnológico.  
b) biopirataria. 
c) corredor transgênico.  
d) erosão genética.  
e) Revolução Verde.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(UNESP - 2016) Examine o quadrinho para responder às questões 16 e 17. 

 
Disponível em: Adaptado de: <www.inspirationgreen.com> 

 
Questão 16) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. 
a) can think of. 
b) did create. 
c) is going to eat. 
d) will buy. 
e) would have imagined. 
 
Questão 17) O trecho “Isn’t genetic engineering amazing?” sugere que a mulher 
a) aprova o produto da engenharia genética. 
b) critica os animais geneticamente modificados. 
c) desconhece qual ave é o Turkipede. 
d) prefere produtos tradicionais, mesmo que sejam geneticamente manipulados. 
e) servirá ao marido o seu prato favorito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(UNESP - 2016) Leia o texto para responder às questões de 18 a 21. 
Genetically modified foods 

 Genetically modified (GM) foods are foods derived from organisms whose genetic material (DNA) 
has been modified in a way that does not occur naturally, e.g. through the introduction of a gene from a 
different organism. Currently available GM foods stem mostly from plants, but in the future foods derived 
from GM microorganisms or GM animals are likely to be introduced on the market. Most existing 
genetically modified crops have been developed to improve yield, through the introduction of resistance to 
plant diseases or of increased tolerance of herbicides. 
 In the future, genetic modification could be aimed at altering the nutrient content of food, reducing 
its allergenic potential, or improving the efficiency of food production 
systems. All GM foods should be assessed before being allowed on the market. FAO/WHO Codex 
guidelines exist for risk analysis of GM food. 

Disponível em: <www.who.int> 
 
Questão 18) According to the text, genetically modified foods 
a) are healthier although they don’t taste as good as non-GM foods. 
b) are mostly rejected after the FAO/WHO assessment. 
c) are so widespread that they may be considered naturally occurring. 
d) comprise mostly vegetables because GM animal products are banned. 
e) have their natural DNA altered by a gene of a different organism. 
 
Questão 19) De acordo com o texto, uma das vantagens dos produtos agrícolas geneticamente modificados 
existentes é que esses produtos 
a) alteram o DNA de pragas resistentes a herbicidas. 
b) aumentam a tolerância a alergias. 
c) oferecem maior produtividade. 
d) possibilitam variação ilimitada das espécies. 
e) se caracterizam por uma aparência padronizada. 
 
Questão 20) No trecho final do primeiro parágrafo “through the introduction of resistance to plant 
diseases”, o termo em destaque equivale, em português, a 
a) dentre. 
b) durante. 
c) embora. 
d) por meio de. 
e) também. 
 
Questão 21) No trecho do segundo parágrafo “All GM foods should be assessed before being allowed on 
the market.”, o termo em destaque pode ser corretamente substituído, sem alteração de sentido, por 
a) could. 
b) has to. 
c) might. 
d) ought to. 
e) used to. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(UNESP - 2016) Leia o texto para responder às questões de 22 a 24. 
GM wheat no more pest-resistant than ordinary crops, trial shows 

GM wheat designed to repel aphids is no more effective at repelling the bugs than standard varieties a major 
field trial has revealed 

 
Ian Sample. June 25, 2015 
 
 A major field trial of GM wheat that is designed to repel aphids (small insects) has found the crop is 
no better protected against the pests than conventional wheat. The results come from two years of trials that 
compared aphid attacks on standard wheat plants with those suffered by a GM version modified to release a 
natural aphid repellent. 
 Scientists created the GM wheat strain in the hope that it would deter aphids, which devour the crops 
and can leave them with infections. They modified the wheat to 
produce a natural pheromone which aphids release when under attack from predators. The “aphid alarm” 
makes the bugs flee to safety. Aphids are not the only organisms that release the odour though. More than 
400 plants have evolved to secrete the same substance, called E-betafarnesene, or EBF, including 
peppermint. The chemical doubles up as an attractant for some insects that kill aphids, such as parasitic 
wasps. 
 Prior to the field trial, lab tests at Rothamsted found that the pheromone worked as a highly-effective 
aphid repellent. The work bolstered researchers’ hopes that the trial would demonstrate the crop’s resilience 
against aphids in the wild. An aphid-resistant wheat crop could have huge benefits for farmers and the 
environment because the plants would no longer need to be sprayed with insecticides. 
 “The disappointing thing is that when we tested it in the field, we didn’t find any significant 
reduction in aphid settlement in the test plots,” said Toby Bruce, who worked on the trial. Details of the trial 
are published in the journal 

Scientific Reports. Disponível em: Adaptado de: <www.theguardian.com> 
 
Questão 22) O objetivo do experimento com trigo geneticamente modificado foi 
a) comparar o desempenho de plantações de trigo GM ao de plantações borrifadas com inseticidas. 
b) corrigir, em condições naturais, as falhas encontradas em testes de laboratório. 
c) criar um repelente de insetos que poderia ser usado em outras plantações. 
d) fazer com que o trigo GM evitasse a infestação por afídeos. 
e) reproduzir em laboratório as condições análogas às encontradas em campo. 
 
Questão 23) The field tests with the GM wheat proved ineffective because 
a) insecticides could be replaced by pheromones. 
b) the crop was environmentally unsafe. 
c) the EBF pheromone acted as an actual aphid repellent. 
d) the wheat was infected by EBF. 
e) they did not display the expected outcome. 
 
Questão 24) O trecho do terceiro parágrafo “An aphid-resistant wheat crop could have huge benefits for 
farmers and the environment because the plants would no longer need to be sprayed with insecticides.” 
a) apresenta as vantagens esperadas do trigo GM resistente aos afídeos. 
b) destaca os fazendeiros como os únicos beneficiados com o projeto. 
c) insinua que o trigo GM interfere no meio ambiente, apesar de ser mais econômico. 
d) infere que os inseticidas foram os responsáveis pelo fracasso do experimento. 
e) mostra que as pesquisas devem prosseguir. 
 



Questão 25) (FAMPER - 2016) Analise a charge. 

 
(www.abrasco.org.br) 

A charge ironiza 
a) a baixa exigência de equipamentos de proteção individual para manipular a produção agrícola. 
b) a tentativa de produzir alternativas ao uso de herbicidas na produção agrícola. 
c) o comprometimento da produção agrícola pela resistência ao uso de insumos agrícolas. 
d) o manejo retrógrado estipulado pelos órgãos de controle do setor agrícola. 
e) o uso exacerbado de defensivos agrícolas no modelo de agricultura contemporâneo. 
 
Questão 26) (UEL - 2016)  O uso indiscriminado e abusivo de agrotóxicos, como os herbicidas, pode 
acarretar a necessidade da utilização de concentrações cada vez mais frequentes e maiores de substâncias 
presentes nesses produtos, para obter os efeitos esperados. Depois de um longo período de tempo, esse 
agrotóxico não surtirá mais os efeitos desejados, ou seja, exterminar as ervas daninhas, que competem pelos 
nutrientes do solo em plantações de soja.  
Acerca da explicação para esse fenômeno, assinale a alternativa correta.  
 
a) As ervas daninhas resistentes foram selecionadas pelo uso do agrotóxico.  
b) As ervas daninhas se acostumaram e se adaptaram ao agrotóxico.  
c) As ervas daninhas submetidas ao agrotóxico tornaram-se dependentes da substância.  
d) As pequenas doses do agrotóxico desenvolveram resistência nas ervas daninhas.  
e) O agrotóxico modificou as ervas daninhas, induzindo mutações. 
 
Questão 27) (UNESP - 2020) As abelhas são responsáveis pela maior parte da polinização em nosso 
planeta. Mesmo assim, estão sendo eliminadas, colocando em risco a conservação da biodiversidade e a 
segurança alimentar na Terra.  

Dentre as práticas que acirram o extermínio de abelhas, pode-se citar 
a) a monocultura e o uso de agrotóxicos. 
b) a rotação de culturas e a mecanização do campo.  
c) a transgenia e a expansão de plantas silvestres.  
d) o terraceamento e o avanço da biotecnologia.  
e) o uso de sementes crioulas e a silvicultura.  
 
 
Questão 28) (UNICAMP - 2018) Assinale a alternativa correta sobre a presença de agrotóxicos e de 
sementes transgênicas na agricultura brasileira. 
a) As sementes transgênicas e o uso de agrotóxicos adequados ampliaram o interesse de países da União 
Europeia pelos produtos agrícolas brasileiros. 
b) O uso de agrotóxicos e sementes transgênicas associa-se à busca de maior produtividade, sobretudo em 
áreas de fronteira agrícola. 
c) O uso de agrotóxicos no Brasil reduziu a necessidade de aproveitamento das sementes transgênicas nos 
cultivos agrícolas de grãos no país. 
d) Por ser signatário de acordos internacionais, o Brasil reduziu o uso de agrotóxicos e sementes 
transgênicas em áreas próximas a mananciais. 



Questão 29) (UNESP - 2018) Examine a tira Armandinho, do cartunista Alexandre Beck. 

 
(https://tirasarmandinho.tumblr.com) 

A situação enfrentada pelo personagem faz alusão 
a) ao descumprimento das normas de cultivo orgânico propostas pela Revolução Verde. 
b) ao precário monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos nos EUA e na União Europeia. 
c) ao protecionismo dos países centrais em relação aos produtos cultivados nos países periféricos. 
d) ao uso indiscriminado de agrotóxicos no processo tradicional de produção agrícola. 
e) aos limites técnicos da agricultura familiar na produção de alimentos in natura. 
 
Questão 30) (CEFET - 2017) Leia o fragmento em sequência. 
(...) os impactos, resultantes da ação antrópica sobre os solos, acontecem de uma maneira bastante 
complexa, podendo ser de ordem benéfica ou adversa, tanto em áreas rurais como urbanas, afetando essas 
áreas onde a degradação das terras esteja ocorrendo, bem como seus efeitos danosos podem ter repercussão 
a vários quilômetros de distância da área atingida diretamente por esses processos geomorfológicos, muitas 
vezes de caráter catastrófico. 

GUERRA, A. J. T., JORGE, M. C. O. (org). Degradação dos solos no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014. p. 42. 
 
No contexto da relação entre as atividades agrárias brasileiras e o meio ambiente, pode-se considerar 
práticas de ordem benéfica e adversa, respectivamente, 
a) aeração e dessalinização. 
b) dessalinização e fertilização. 
c) fertilização e uso de pesticidas tóxicos. 
d) utilização de pesticidas tóxicos e aeração. 
 
Questão 31) (FGV-SP - 2008 - Adaptada) A utilização de agrotóxicos nas lavouras busca o controle de 
pragas, como as chamadas “ervas daninhas”, os insetos e os fungos. A aplicação frequente de quantidades 
cada vez maiores desses produtos químicos causa diversos impactos ambientais, como:  
 
I. Compromete a qualidade da água quando os resíduos dos agrotóxicos são infiltrados no solo, 
contaminando os níveis freáticos e aquíferos;  
II. A água superficial é contaminada quando parte dos agrotóxicos é transportada pela chuva, afetando, desse 
modo, os rebanhos, o abastecimento das cidades, os peixes;  
III. O veneno dos defensivos afasta os pássaros das grandes lavouras, favorecendo a proliferação de pragas, 
lagartas e mosquitos;  
IV. A impregnação do solo com adubos químicos e venenos ajuda na fertilidade do solo, tornando-o cada 
vez mais produtivo, o que justifica o intenso uso desses produtos.  
 
Está CORRETO o que se afirma em  
a) I e IV, apenas.  
b) II e IV, apenas.  
c) I, II e III, apenas.  
d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV.  
 
 
 



Questão 32) (UNESP - 2016) Examine o cartum. 

 
Disponível em: <http://gainesvillescene.com> 

 

The cartoon means that 
a) carrots are more likely to be attacked by insects. 
b) pesticides should be lavishly applied. 
c) vegetable consumers are unaware of pesticide dangers. 
d) vegetables have to be carefully washed to remove dirt. 
e) wild animals may be poisoned by agricultural practices. 
 
Questão 33) (FUVEST - 2019)  
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), anualmente, 1,3 
bilhão de toneladas de alimentos (30% da produção total no planeta) é perdido em dois processos: o 
desperdício que se relaciona ao descarte de alimentos em bom estado e a perda ao longo da cadeia produtiva. 
O desperdício representa 46% e é muito maior nas regiões mais ricas. As perdas relativas ao circuito de 
produção representam 54% do total e são maiores nos países em desenvolvimento. 

https://nacoesunidas.org/fao‐30‐de‐toda‐a‐comida‐produzida‐no‐mundo‐vaiparar‐no‐lixo. Adaptado. 
 

 
Com base nas informações da FAO e em seus conhecimentos, indique a afirmação correta. 
a) A produção de alimentos vem decaindo mundialmente devido aos problemas na logística de produção, o 
que tem provocado aumento da insegurança alimentar. 
b) Nos continentes mais desenvolvidos, a perda de alimentos devido ao sistema de transporte e 
armazenamento é a principal causa da inexistência da insegurança alimentar. 
c) O fato de parte significativa da população africana estar em estado de insegurança alimentar ocorre 
devido ao desperdício das monoculturas de cereais. 
d) O controle rigoroso do desperdício explica o baixo percentual de pessoas em situação de insegurança 
alimentar na América Setentrional e na Europa. 
e) Os dois diferentes processos que causam a enorme perda de alimentos no mundo refletem as 
desigualdades econômicas e sociais existentes entre os continentes. 
 



Questão 34) (FUVEST - 2017)  Um elemento essencial para a evolução da dieta humana foi a transição 
para a agricultura como o modo primordial de subsistência. A Revolução Neolítica estreitou 
dramaticamente o nicho alimentar ao diminuir a variedade de mantimentos disponíveis; com a virada para 
a agricultura intensiva, houve um claro declínio na nutrição humana. Por sua vez, a industrialização 
recente do sistema alimentar mundial resultou em uma outra transição nutricional, na qual as nações em 
desenvolvimento estão experimentando, simultaneamente, subnutrição e obesidade. 

George J. Armelagos, “Brain Evolution, the Determinates of Food Choice,and the Omnivore’s Dilemma”, Critical Reviews in 
Food Science and Nutrition, 2014. Adaptado. 

A respeito dos resultados das transformações nos sistemas alimentares descritas pelo autor, é correto 
afirmar: 
a) A dieta humana pouco variou ao longo do tempo, mantendo-se inalterada da Revolução Neolítica à 
Revolução Industrial. 
b) A invenção da agricultura, ao diversificar a cesta de mantimentos, melhorou o balanço nutricional das 
sociedades sedentárias. 
c) A quantidade absoluta de mantimentos disponíveis para as sociedades humanas diminuiu após a 
Revolução Neolítica. 
d) As populações das nações em desenvolvimento estão sofrendo com a obesidade, por consumirem 
alimentos de melhor qualidade nutricional. 
e) Os ganhos de produtividade agrícola obtidos com as revoluções Neolítica e Industrial trouxeram 
simplificação das dietas alimentares. 
 
Questão 35) (PUC-PR - 2015) Há poucos meses, dados do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO) indicaram a redução da fome no Brasil, fazendo com que o país deixasse de figurar no 
Mapa Mundial da Fome em 2014. No entanto, historicamente, o Brasil sempre foi tratado como um país 
com diversos problemas no referido tema. Uma referência no assunto é o livro “Geografia da Fome”, de 
Josué de Castro, de onde se reproduz a citação a seguir: 
 
“O país abrange pelo menos cinco diferentes áreas alimentares, cada uma delas dispondo de recursos 
típicos, com sua dieta habitual apoiada em determinados produtos regionais e com seus efetivos humanos 
refletindo em muitas de suas características, tanto somáticas como psíquicas, tanto biológicas como 
culturais, a influência marcante dos seus tipos de dieta. Cinco áreas bem caracterizadas e assim 
distribuídas: 1) Área da Amazônia; 2) Área da Mata do Nordeste; 3) Área do Sertão do Nordeste; 4) Área 
do Centro-Oeste; 5) Área do Extremo Sul. Felizmente, dessas cinco áreas, nem todas são, a rigor, áreas 
de fome [...] Consideramos áreas de fome aquelas em que pelo menos a metade da população apresenta 
nítidas manifestações carenciais no seu estado de nutrição, sejam estas manifestações permanentes 
(áreas de fome endêmica), sejam transitórias (áreas de epidemia de fome)”. 
 
Com base no texto e em seus conhecimentos prévios, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A área do extremo sul, marcada por uma fraca industrialização, implementação desigual de recursos do 
Estado e crises de produção de alimentos, sempre foi caracterizada por um estado de fome endêmica. 
b) A área do sertão nordestino era caracterizada até então como uma região de fome endêmica, devido, 
principalmente, aos períodos de forte seca e consequente crise da produção agropecuária. 
c) Áreas de fome endêmica podem ser definidas como regiões de fome constante ou de repetidas crises de 
fome, onde o problema se instalou de tal forma que se tornou sua marca característica. 
d) Dentre as cinco diferentes áreas mencionadas no texto citado e que formam o mosaico alimentar 
brasileiro, pode-se afirmar que a Área Amazônica, a da Mata no Nordeste e a do Sertão Nordestino, 
historicamente, são as que se apresentam como regiões mais críticas no que se refere ao acesso à 
alimentação. 
d) Para Josué de Castro, um aspecto importante para caracterizar uma área como sendo uma área de fome é 
seu aspecto demográfico, com uma parcela superior à metade da população do local com algum tipo de 
deficiência alimentar. 
 
 
 



Questão 36) (ENADE - 2015) As projeções da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais vêm 
indicando, para 2020, produção entre 104 milhões e 105 milhões de toneladas de soja. A área de cultivo de 
soja deve aumentar cerca de 6,7 milhões de hectares, chegando, em 2023, a 34,4 milhões. Isso representa um 
acréscimo de 24,3% na área mensurada em 2013. No Paraná, a área de cultivo de soja pode expandir-se para 
áreas de outras culturas e, no Mato Grosso, para pastagens degradadas e áreas novas.  

Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br> Acesso em: 19 ago. 2013 (adaptado).  

Considerando esses dados e os impactos do agronegócio na reconfiguração do campo, avalie as afirmações a 
seguir. 
I. A expansão das áreas de monocultura de soja amplia a mecanização no campo e gera a migração de 
trabalhadores rurais para centros urbanos.  
II. A intensificação da monocultura de soja acarreta aumento da concentração da estrutura fundiária.  
III. A expansão de cultura de soja no Paraná e no Mato Grosso promoverá o avanço do plantio de outras 
culturas.  

É correto o que se afirma em 
a) I, apenas     b) III, apenas.     c) I e II, apenas.     d) II e III, apenas.     e) I, II e III. 
 
Questão 37) (UFPI - 2000) Sobre a estrutura fundiária e as relações de trabalho no campo brasileiro, 
assinale a alternativa correta.  
a) A estrutura fundiária apresenta acentuada concentração da propriedade decorrente das formas de 
apropriação das terras, desde o período colonial.  
b) A modernização do campo proporcionou a extinção dos contratos de parceria em todas as regiões 
brasileiras.  
c) A partir de 1850, com a Lei de Terras, todos os trabalhadores rurais passaram a ter acesso à terra.  
d) Nas áreas de fronteiras agrícolas, todos os trabalhadores rurais possuem títulos de propriedade da terra.  
e) Os boias-frias são assalariados que trabalham nas propriedades de forma permanente e com vínculo 
empregatício.  
 
Questão 38) (UFSC - 2016) Sobre a questão agrária brasileira, é CORRETO afirmar que: 
01. a legislação garante, desde 1850, que todo trabalhador rural com interesse em ter sua terra deve procurar 
o Estado para comprá-la, sendo garantida a ele a posse definitiva.  
02. predominam os minifúndios, em sua grande maioria áreas improdutivas que são constantemente 
disputadas na justiça pelos trabalhadores sem terra.  
04. o país possui uma das maiores áreas rurais disponíveis e mais bem aproveitadas do mundo para a 
produção agropecuária, na qual se empregam milhares de trabalhadores com salários comparáveis aos dos 
trabalhadores do espaço urbano.  
08. ao longo do tempo, o sistema de Reforma Agrária teve diversas configurações, sendo tema de muitas 
divergências no que diz respeito à sua execução.  
16. a Lei de Terras no Brasil, Lei n. 601, de 1850, trouxe uma perspectiva completamente nova com relação 
aos direitos e deveres dos proprietários de terra, pois naquele momento o país estava se preparando para uma 
economia de mercado, em que a terra passa a ser também mercadoria.  
Soma: 08 + 16 = 24. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Questão 39) (PUC Campinas - 2017)  

 
SALGADO, S. Terra. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 

O livro Terra, do fotógrafo Sebastião Salgado, documenta o drama dos despossuídos e migrantes no Brasil, 
ao longo da história, sendo dedicado a milhares de famílias no país. A exposição Terra, resultante desse 
trabalho, passou por 40 países e mais de 100 cidades brasileiras em 1997. 

Adaptado de landless-voices.org. 
 
Nas últimas décadas, a questão agrária no Brasil estimulou diversas iniciativas de protesto e de mobilização 
artística e social, como a exemplificada pela foto publicada no livro Terra. 

Na atualidade, a manutenção dos conflitos agrários no Brasil é explicada pela continuidade dos seguintes 
aspectos: 
a) concentração da propriedade fundiária e desigualdade social. 
b) crescimento populacional camponês e regionalização do progresso industrial. 
c) desqualificação da mão-de-obra assalariada e corporativismo sindical. 
d) estagnação da produtividade rural e elevação do desemprego. 
 
Questão 40) (ENEM - 2016) A característica fundamental é que ele não é mais somente um agricultor ou 
um pecuarista: ele combina atividades agropecuárias com outras atividades não agrícolas dentro ou fora de 
seu estabelecimento, tanto nos ramos tradicionais urbano-industriais como nas novas atividades que vêm se 
desenvolvendo no meio rural, como lazer, turismo, conservação da natureza, moradia e prestação de serviços 
pessoais. 

SILVA, J. G. O novo rural brasileiro. Revista Nova Economia, n. 1, maio 1997 (Adaptado). 
 
Essa nova forma de organização social do trabalho é denominada 
a) agronegócio. 
b) associativismo. 
c) cooperativismo. 
d) pluriatividade. 
e) terceirização. 
 

 

 

 



Questão 41) (UNICAMP - 2019) O gráfico a seguir mostra que o Brasil tem registrado, nos últimos anos, 
crescimento da violência no campo. Assinale a alternativa que indica corretamente o que vem motivando 
esse fenômeno e em que região tem predominado esse tipo de ocorrência.  

 
a) A disputa pela terra envolvendo grileiros contra posseiros em áreas de expansão de monocultivos e de 
projetos de exploração mineral e madeireira tem gerado violência: região Norte. 
b) A expulsão de agricultores familiares pelo avanço das culturas da cana-de-açúcar e do algodão tem 
gerado conflitos entre pequenos e grandes proprietários de terra: região Centro-Oeste. 
c) A fragmentação da propriedade em áreas de colonização dirigida e a disputa pela posse da terra entre 
herdeiros vêm produzindo violência agrária: região Norte. 
d) A rivalidade entre trabalhadores rurais e criadores extensivos de gado bovino no Pantanal e nas chapadas 
mato-grossenses tem resultado em violência agrária: região Centro-Oeste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 42) (UNIFENAS - 2016 - Adaptada) Observe o gráfico a seguir.   

 
Fonte: IBGE. (Adaptado).  

O agronegócio brasileiro vem se configurando como uma atividade cada vez mais próspera, competitiva e 
rentável, embora enfrente, ainda hoje, desafios estruturais e conjunturais.  
Sobre o assunto e mais a análise dos dados fornecidos na imagem, considere os itens abaixo:  
 
I. Considerando a distribuição por unidades da federação brasileira implícita no gráfico, constata-se a 
liderança da Região Centro-Oeste na produção agrária nacional.  
II. O Brasil é um dos líderes mundiais na produção e exportação de vários produtos agropecuários, 
configurando-se como um grande produtor e exportador de café, açúcar, álcool, sucos de frutas, entre outros.  
III. O desenvolvimento científico-tecnológico e a modernização das atividades agrárias conquistadas nas 
últimas décadas, através de incremento à pesquisa e do emprego e expansão da indústria de máquinas, foram 
avanços que contribuíram para transformar o Brasil numa considerável plataforma mundial do agronegócio.  
IV. No período considerado (2015), Minas Gerais apresentou um percentual superior ao estado do Mato 
Grosso do Sul na participação sobre o total da produção agrária por estado.  
V. O quadro natural diversificado, marcado pelo clima tropical, a presença de solos férteis, a disponibilidade 
hídrica e a rica biodiversidade, colocam o Brasil numa posição privilegiada para a produtividade agrícola.  

Todos os itens estão corretos, EXCETO o de número:  
a) I.  
b) II.  
c) III.  
d) IV.  
e) V.  
 
Questão 43) (ENADE - 2016) Um dos principais problemas enfrentados pelos produtores rurais brasileiros 
é a forma de comercialização dos produtos agrícolas, que depende do tamanho da lavoura, da 
competitividade dos produtos e do relacionamento desses produtores com seus fornecedores, clientes e 
prestadores de serviços. Para obterem êxito comercial, os produtos agrícolas devem atender as expectativas 
do consumidor, ter regularidade de entrega e boa qualidade. 
Considerando a comercialização de produtos agrícolas no Brasil, avalie as afirmações a seguir. 
 
I. Grãos, fibras, leite a granel e madeira bruta são considerados produtos de baixo valor agregado. 
II. A melhoria do processo produtivo por meio do desenvolvimento tecnológico e da inovação possibilita 
redução no custo de produção. 
III. A organização em associações ou cooperativas favorece as negociações com fornecedores e 
compradores, tornando-as mais vantajosas aos produtores rurais. 
IV. Os produtos orgânicos têm maior valor agregado no momento da comercialização. 
 
É correto o que se afirma em 
a) IV, apenas.     b) I e III, apenas.     c) II e IV, apenas.     d) I, II e III, apenas.     e) I, II, III e IV. 


