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Revolução Verde e Agricultura Brasileira 

1. (IFG) A partir da segunda metade do século XX, vários países do mundo, inclusive o Brasil, im-
plantaram um pacote de medidas que recebeu o nome de revolução verde. 
Assinale a alternativa que indica duas características desse momento. 

a) Uso intensivo de agrotóxico; aplicação de adubos e fertilizantes. 
b) Introdução de espécies vegetais nas florestas; uso de adubação orgânica. 
c) Revitalização de biomas degradados; retorno da população urbana para o campo. 
d) Surgimento de movimentos sociais no campo; aumento da produtividade e o fim da fome. 
e) Uso de sementes selecionadas; uso de sementes transgênicas. 

2. (ENEM 2012)  
 

Na charge, faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradi-
ção presente no espaço rural brasileiro derivada dessa modificação produtiva está presente em: 

a)  Expansão das terras agricultáveis, com manutenção de desigualdades sociais. 
b)  Modernização técnica do território, com redução do nível de emprego formal. 
c)  Valorização de atividades de subsistência, com redução da produtividade da terra. 
d)  Desenvolvimento de núcleos policultores, com ampliação da concentração fundiária. 
e)  Melhora da qualidade dos produtos, com retração na exportação de produtos primários. 

3. (ENEM 2012) "A irrigação da agricultura é responsável pelo consumo de mais de 2/3 de toda a 
água retirada dos rios, lagos e lençóis freáticos do mundo. Mesmo no Brasil, onde achamos que  
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temos muita água, os agricultores que tentam produzir alimentos também enfrentam secas perió-
dicas e uma competição crescente por água." 

MARAFON, G. J. et al. O desencanto da terra: produção de alimentos, ambiente e sociedade. Rio 
de Janeiro: Garamond, 2011. 

No Brasil, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais 
como; 

a) redução do custo de produção. 
b) agravamento da poluição hídrica. 
c) compactação do material do solo. 
d) aceleração da fertilização natural. 
e) redirecionamento dos cursos fluviais. 

4. (ENEM 2010) Antes, eram apenas as grandes cidades que se apresentavam como o império da 
técnica, objeto de modificações, suspensões, acréscimos, cada vez mais sofisticadas e carrega-
das de artifício. Esse mundo artificial inclui, hoje, o mundo rural.  

SANTOS, M. A Natureza do Espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. 

Considerando a transformação mencionada no texto, uma consequência socioespacial que carac-
teriza o atual mundo rural brasileiro é 

a) a redução do processo de concentração de terras. 
b) o aumento do aproveitamento de solos menos férteis. 
c) a ampliação do isolamento do espaço rural. 
d) a estagnação da fronteira agrícola do país. 
e) a diminuição do nível de emprego formal. 

5. (ENEM 2010) “ A maioria das pessoas daqui era do campo. Vila Maria é hoje exportadora de 
trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, procuram o bairro de 
Vila Maria para conseguir mão de obra. É gente indo distante daqui 300, 400 quilômetros para ir 
trabalhar, para ganhar sete conto por dia”.  

Carlito, 43 anos, maranhense, entrevistado em 22/03/98). Ribeiro, H. S. O migrante e a cidade: 
dilemas e conflitos.Araraquara: Wunderlich, 2001 (adaptado). 

O texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século 
XX, consequência 

a) dos impactos sociais da modernização da agricultura. 
b) da recomposição dos salários do trabalhador rural. 
c) da exigência de qualificação do trabalhador rural. 
d) da diminuição da importância da agricultura. 
e) dos processos de desvalorização de áreas rurais. 
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