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QUESTÃO 02 
 

 

 
QUESTÃO 01 

 

(ENEM/2019) Leia o texto a seguir. 

 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está 

investigando o extermínio de abelhas por 

intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São 

Paulo e Minas Gerais. Os estudos com inseticidas do 

tipo neonicotinoides devem estar concluídos no 

primeiro semestre de 2015. Trata-se de um problema 

de escala mundial, presente, inclusive, em países do 

chamado primeiro mundo, e que traz, como 

consequência, grave ameaça aos seres vivos do 

planeta, inclusive ao homem. 

 
IBAMA. Polinizadores em risco de extinção são ameaça à vida do ser 

humano. Disponível em: www.mma.gov.br. Acesso em: 10 mar. 2014. 

 

Qual solução para o problema apresentado garante a 

produtividade da agricultura moderna? 

 

(A) Preservação da área de mata ciliar. 

(B) Adoção da prática de adubação química. 

(C) Utilização da técnica de controle biológico. 

(D) Ampliação do modelo de monocultura tropical. 

(E) Intensificação da drenagem do solo de várzea. 

(ENEM/2019) Leia o texto a seguir. 

 

Localizado a 160 km da cidade de Porto Velho 

(capital do estado de Rondônia), nos limites da 

Reserva Extrativista Jaci-Paraná e Terra Indígena 

Karipunas, o povoado de União Bandeirantes surgiu 

em 2000 a partir de movimentos de camponeses, 

madeireiros, pecuaristas e grileiros que, à revelia do 

ordenamento territorial e diante da passividade 

governamental, demarcaram e invadiram terras na 

área rural fundando a vila. Atualmente, constitui-se 

na região de maior produção agrícola e leiteira do 

município de Porto Velho, fornecendo, inclusive, 

alimentos para a Hidrelétrica de Jirau. 

 
SILVA, R. G. C. Amazônia globalizada — o exemplo de Rondônia. Confins, 
n. 23, 2015 (adaptado). 

 

A dinâmica de ocupação territorial descrita foi 

decorrente da 

 

(A) mecanização do processo produtivo. 

(B) adoção da colonização dirigida. 

(C) realização de reforma agrária. 

(D) ampliação de franjas urbanas. 

(E) expansão de frentes pioneiras. 
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QUESTÃO 03 

 

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir. 

 

A agricultura ecológica e a produção orgânica de 

alimentos estão ganhando relevância em diferentes 

partes do mundo. No campo brasileiro, também 

acontece o mesmo. Impulsionado especialmente 

pela expansão da demanda de alimentos saudáveis, 

o setor cresce a cada ano, embora permaneça 

relativamente marginalizado na agenda de 

prioridades da política agrícola praticada no país. 

AQUINO, J. R.; GAZOLA, M. SCHNEIDER, S. In: SAMBUICHI, R. et al. 

(Org.). A política nacional de agroecologia e produção orgânica no Brasil: 
uma trajetória de luta pelo desenvolvimento rural sustentável Brasília: Ipea, 

2017 (adaptado). 
 

Que tipo de intervenção do poder público no espaço 

rural é capaz de reduzir a marginalização produtiva 

apresentada no texto? 

 

(A) Subsidiar os cultivos de base familiar. 

(B) Favorecer as práticas de fertilização química. 

(C) Restringir o emprego de maquinário moderno. 

(D) Controlar a expansão de sistemas de irrigação. 

(E) Regulamentar o uso de sementes selecionadas. 

 
 

QUESTÃO 04 

 

(ENEM/2009) Observe o gráfico a seguir. 
 

IBGE. Produção da extração vegetal e da silvicultura Rio de Janeiro: IBGE, 
2014 (adaptado). 

 

Considerando as diferenças entre extrativismo 

vegetal e silvicultura, a variação das curvas do 

gráfico pela tendência de 

 

(A) conservação do bioma nativo. 

(B) estagnação do setor primário. 

(C) utilização de madeira de reflorestamento. 

(D) redução da produção de móveis. 

(E) retração da indústria alimentícia. 

QUESTÃO 05 

 

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir. 

 

Anualmente, são usadas no mundo, 

aproximadamente, 2,5 milhões de toneladas de 

agrotóxicos. O consumo anual de agrotóxicos no 

Brasil tem sido superior a 300 mil toneladas de 

produtos comerciais, representando um aumento no 

consumo de agrotóxicos de 700% nos últimos 

quarenta anos, enquanto a área agrícola aumentou 

78% nesse período. 

 
SPADOTTO, C. A. Disponível em: www.fmr.edu.br. Acesso em: 7 nov. 2014. 

 

No contexto da produção agrícola, a utilização do 

insumo citado implica o(a) 

 

(A) redução nos lucros da atividade. 

(B) aumento do desequilíbrio ecológico. 

(C) manutenção da fertilidade dos solos. 

(D) priorização de cultivos de subsistência. 

(E) autonomia no uso de tecnologia nacional. 

 
 

QUESTÃO 06 

 

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir. 

 

A manutenção da produtividade de grãos por hectare 

tem sido obtida, entre outros, graças ao aumento do 

uso de fertilizantes. Contudo, a incapacidade de 

regeneração do solo no longo prazo mostra que, 

mesmo aumentando o uso de fertilizantes, não é 

possível alcançar a mesma produtividade por 

hectare. 

 
PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da natureza e a natureza da 

globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006 (adaptado). 

 

No contexto descrito, uma estratégia que tem sido 

utilizada para a manutenção dos níveis de 

produtividade é o(a) 

 

(A) elevação do valor final do produto. 

(B) adoção de políticas de subvenção. 

(C) ampliação do modelo monocultor. 

(D) investimento no uso da biotecnologia. 

(E) crescimento da mão de obra empregada. 
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QUESTÃO 07 

 

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir. 

 

Atualmente não se pode identificar o espaço rural 

apenas com a agropecuária, pois no campo não há 

somente essa atividade, embora ela possa ser a mais 

importante na maioria das regiões situadas no 

interior do país. Não é procedente se pensar no 

campo dissociado das cidades. 

 
HESPANHOL, A. N. O desenvolvimento do campo no Brasil. In: 

FERNANDES, B. M.; MARQUES, M. I. M.; SUZUKI, J. C. (Org.). Geografia 

agrária: teoria e poder. São Paulo: Expressão Popular, 2007 (adaptado). 

 

A realidade contemporânea do espaço rural descrita 

no texto deriva do processo de expansão 

 

(A) de áreas cultivadas. 

(B) do setor de serviços. 

(C) da proporção de idosos. 

(D) de regiões metropolitanas. 

(E) da mecanização produtiva. 

 
 

QUESTÃO 08 

 

(ENEM/2018) Leia o texto a seguir. 

 

A rotação de culturas é um método que consiste na 

alternância de uma cultura de uma leguminosa com 

uma outra cultura de não leguminosa, por exemplo, 

a alternância de uma plantação de cana ou milho com 

uma de amendoim ou feijão, periodicamente. Assim, 

em uma safra planta-se uma não leguminosa e na 

entressafra uma leguminosa, deixando os restos das 

leguminosas nas áreas onde se pretende plantar outra 

cultura. 

 
REZENDE, M. O. O. et al. Importância da compreensão dos ciclos 

biogeoquímicos para o desenvolvimento sustentável. São Carlos: Instituto 

de Química de São Carlos/USP, 2003 (adaptado). 

 

A forma de manejo exemplificada desenvolve um 

modo de uso da terra que proporciona a 

 

(A) redução dos nutrientes no solo. 

(B) compactação das camadas superficiais. 

(C) fixação do nitrogênio pelas raízes dos vegetais. 

(D) intensificação da erosão pelo intemperismo 

físico. 

(E) concentração   de   sais por mecanismo de 

irrigação. 

QUESTÃO 09 

 

(ENEM/2017) Leia o texto a seguir. 

 

Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só 

passou a ser possível por meio da compra com 

pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo 

praticamente impedia, o acesso à terra para os 

trabalhadores escravos que conquistavam a 

liberdade. 

 
OLIVEIRA, A. U. Agricultura brasileira: transformações recentes. In: ROSS, 

J. L. S. Geografia do Brasil. São Paulo: Edusp, 2009. 

 

O fato legal evidenciado no texto acentuou o 

processo de 

 

(A) reforma agrária. 

(B) expansão mercantil. 

(C) concentração fundiária. 

(D) desruralização da elite. 

(E) mecanização da produção. 

 
 

QUESTÃO 10 

 

(ENEM/2017) Leia o texto a seguir. 

 

A expansão da fronteira agrícola chega ao semiárido 

do Nordeste do Brasil com a implantação de 

empresas transnacionais e nacionais que, 

beneficiando-se do fácil acesso à terra e água, se 

voltam especialmente para a fruticultura irrigada e o 

cultivo de camarões. O modelo de produção do agro- 

hidronegócio caracteriza-se pelo cultivo em extensas 

áreas, antecedido pelo desmatamento e consequente 

comprometimento da biodiversidade. 

 
Disponível em: www.abrasco.org.br. Acesso em: 22 out. 2015 (adaptado). 

 

As atividades econômicas citadas no texto 

representam uma inovação técnica que trouxe como 

consequência para a região a 

 

(A) intensificação da participação no mercado 

global. 

(B) ampliação do processo de redistribuição 

fundiária. 

(C) valorização da diversidade biológica. 

(D) implementação do cultivo orgânico. 

(E) expansão da agricultura familiar. 
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GABARITO 

 

Questão 01 – C 

Questão 02 – E 

Questão 03 – A 

Questão 04 – C 

Questão 05 – B 

Questão 06 – D 

Questão 07 – B 

Questão 08 – C 

Questão 09 – C 

Questão 10 – A 


