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Simulado sobre Modernização agrícola 
Concurso Professor de Geografia 

 
 
01. (Ano:2017/Banca:CESPE) Julgue o item a seguir, relativo à interação entre sociedade e             
natureza. 
 
O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo, o que está relacionado à                
contaminação dos solos. Antes de o Brasil assumir essa posição, a China era o maior               
consumidor desses produtos. 
 
Certo  Errado 
 
02.(Ano:2017/Banca:CESPE) No atual período histórico, caracterizado pela forte        
internacionalização do modo de produção capitalista, importantes transformações de ordem          
técnica, política e econômica têm promovido intensa reestruturação produtiva e regional do            
Brasil e do mundo. A intensificação do poder das empresas transnacionais sobre o espaço              
mundial é uma dessas manifestações. 
Iná Elias de Castro. Política pública e conflito no espaço urbano. 
In: GEOgraphia, ano 18, n. º 36, 2016 (com adaptações). 
 
Considerando esse texto, julgue o item a seguir.  
Em contraponto ao processo de modernização produtiva, o setor agropecuário no Brasil            
mantém uma estrutura baseada na produção para a exportação sem a agregação de valor,              
representada pelo processo parcial ou total de transformação pela indústria nacional. 
 
Certo  Errado 
 
03. (Ano:2016/Banca:CESGRANRIO) As atividades agrícolas estão em constante processo         
de inovação para obter maior produtividade. Nesse contexto, durante a década de 1950,             
ocorreu de forma mais intensa o processo de modernização da agricultura que envolveu um              
grande aparato tecnológico provido de variedades de plantas modificadas geneticamente          
em laboratório, espécies agrícolas que foram desenvolvidas para alcançar alta          
produtividade, uma série de procedimentos técnicos com uso de defensivos agrícolas e de             
maquinários. 
Disponível em: <http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-   
-ensino/a-modernizacao-agricultura.htm>. Acesso em: 31 maio 2016. 
 
Nesse contexto histórico, o processo de modernização mencionado caracteriza,         
especificamente, 
a) as Reformas de Base 
b) a Revolução Verde 
c) o Milagre Econômico 
d) a Nova República 
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e) o Estado Novo 
 
04.(Ano:2016/Banca:CESPE) A mundialização não diz respeito apenas às atividades dos          
grupos empresariais e aos fluxos comerciais que elas provocam. Inclui também a            
globalização financeira, que não pode ser abstraída da lista das forças às quais deve ser               
imposta a adaptação dos mais fracos e desguarnecidos. 
  François Chesnais. A mundialização do capital.São Paulo: Xamã, 1996 (com adaptações). 
Tendo como referência inicial o fragmento de texto apresentado, julgue (C ou E) o item               
subsequente. 
 
A agricultura moderna brasileira elabora usos e apropriações da terra com reduzida            
demanda de recursos hídricos e maximização da fragmentação do território nacional. 
 
Certo  Errado 
 
05.(Ano:2016/Banca:FCC) Nas últimas décadas do século XX, o espaço social agrário           
tornou-se mais complexo como consequência da modernização da agropecuária. Um dos           
grupos sociais do campo brasileiro é descrito em: 
a) o camponês do Sul vivencia a expansão do binômio trigo-soja e se transfere para as                
regiões Sudeste e Centro-Oeste, passando a se dedicar ao agronegócio canavieiro.  
b) os trabalhadores permanentes foram reduzidos e aumentaram os temporários nas           
médias e grandes propriedades do Centro-Sul e zona da mata nordestina.  
c) os posseiros, em luta pela posse da terra na região central do país, tornam-se os pilares                 
da resistência contra a expansão do agrobusiness no Centro-Oeste.  
d) o camponês, descendente de imigrantes europeus, torna-se o colono tecnicamente mais            
moderno que desenvolve as bases da agricultura familiar nas periferias urbanas.  
e) os trabalhadores sem-terra pressionam o Estado e são os beneficiários de programas de              
colonização oficiais e particulares que são implantados na Amazônia Ocidental. 
 
06.(Ano:2015/Banca:NUCEPE) Sobre o espaço brasileiro leia as afirmativas e marque a           
alternativa CORRETA.  
 
I – A modernização da agricultura e a ocupação estimulada pelo desenvolvimento da             
fronteira agrícola fortalecem a estrutura fundiária brasileira, os latifúndios e a empresa rural. 
II – A indústria brasileira encontra-se concentrada principalmente no Sudeste, marcada pela            
variedade e volume de produção, diversificada em indústria automobilística, petroquímica,          
alimentares, de minerais não metálicos, têxtil, de vestuário, metalúrgica e mecânica. 
III – A questão energética brasileira é uma das preocupações primordiais, quando se trata              
da relação crescimento e desenvolvimento socioeconômico, os principais investimentos,         
neste setor, têm priorizado outras fontes de energia limpa, como as termoelétricas,            
considerando a crise da água no Brasil. 
a) Somente I é correta. 
b) Somente III é correta. 
c) Apenas I e II estão corretas.  
d) Apenas II é correta.  
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e) Nenhuma é correta. 
 
07.(Ano:2015?Banca:CONSULPLAN) “Quando se analisa a modernização da agricultura, é         
comum que se pense apenas na modernização das técnicas – substituição de            
trabalhadores por máquinas, uso intensivo de insumos e desenvolvimento da biotecnologia           
– e que se esqueça de observar as consequências dessa modernização nas relações             
sociais de produção e na qualidade de vida da população.” 
(Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia Geral e do Brasil – Espaço geográfico e              
globalização. São Paulo: Editora Moderna, p. 240, v. 3.) 
 
Assinale a alternativa que faz referência a um dos efeitos da modernização agrícola no              
Brasil. 
a) Subordinação da agropecuária ao capital industrial, intensificando a valorização das           
terras agricultáveis. 
b) Fortalecimento da agricultura familiar, possibilitando melhores condições de vida a           
milhares de família.  
c) Redução do êxodo rural com o aumento da produção agrícola e, como consequência, a               
valorização do trabalhador rural. 
d) Desenvolvimento das pequenas e médias propriedades, resultando em um modelo de            
produção competitivo com os países europeus. 
 
08.(Ano:2014/Banca:CONSULPLAN) As formas pelas quais a modernização aconteceu em         
nosso país foram dramáticas. Nos últimos 60 anos, o Brasil praticamente transformou-se            
em outro país. No enorme conjunto de mudanças, as geográficas estão entre as mais              
importantes. Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao conjunto de transformações           
ocorridas no Brasil. 
a) Modernização seletiva do campo.  
b) Extraordinária mobilidade espacial da população.  
c) Incorporação da natureza aos sistemas técnicos humanos. 
d) Diversificação da produção agrícola nas propriedades rurais. 
 
09.(Ano: 2014/ Banca: CESGRANRIO) Segundo dados do IBGE, cerca de 28% da PEA             
(população economicamente ativa) brasileira trabalha no setor primário, sendo a          
agropecuária responsável por apenas 9,1% do nosso produto interno bruto (PIB). Levando            
em conta que ainda grande parte dos trabalhadores agrícolas mora na periferia das cidades              
e que eles se deslocam diariamente ao campo para trabalhar como boias-frias em             
modernas agroindústrias, percebemos que, apesar da modernização verificada nas técnicas          
agrícolas, ainda persistem o subemprego, a baixa produtividade e a pobreza no campo.  

SENE, E. e MOREIRA, J. Geografia geral e do Brasil. São Paulo:             
Scipione, 2000. p. 276. Adaptado. Essa modernização técnica do campo provoca a seguinte             
consequência socioespacial: 
 
a) reforma agrária 
b) assentamento fundiário 
c) redução das exportações 

Material com Milhares de Questões para Concurso: 
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-geografia/ 

 

http://simuladosquestoes.com.br/
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-historia/


 
 

http://simuladosquestoes.com.br/ 
 

d) emigração estrangeira 
e) êxodo rural 
 
10.(Ano: 2013/ Banca: CESPE) Entende-se por fronteira agrícola moderna a ocupação de            
áreas para as atividades agrícolas com alto conteúdo tecnológico e organizacional, em            
substituição à pecuária extensiva, às formas tradicionais de cultura e(ou) à cobertura            
vegetal original. Atualmente, a área ocupada pela fronteira agrícola moderna coincide,           
proximamente, à área de abrangência do chamado polígono dos solos ácidos, que ocupa a              
maior parte da região Centro-Oeste, parte do estado de Minas Gerais e do Tocantins, bem               
como algumas regiões do Nordeste. 
S. Frederico. Gênese e consolidação da rede urbana na região de fronteira agrícola             
moderna. In: E. Costa e R. Oliveira. As cidades entre o real e o imaginário: estudos no                 
Brasil (com adaptações). 
 
Tendo o texto acima como referência inicial, e considerando os múltiplos aspectos que ele              
suscita, assinale a opção correta. 
a) Com o avanço da fronteira agrícola moderna, emergiram novas cidades brasileiras, nas             
quais passou a ocorrer uma inversão: o campo tornou-se menos funcional para as cidades              
e as cidades tornaram-se funcionais para o campo. 
b) A fronteira agrícola moderna se configurou mais intensamente em São Paulo que nos              
demais estados. 
c) Entre os serviços ofertados pelas cidades do agronegócio, destaca-se a comercialização            
dos grãos realizada pelos escritórios comerciais importadores das grandes empresas          
(tradings).  
d) A difusão do meio técnico científico-informacional, em determinadas regiões de fronteira            
agrícola moderna, propiciou que ações e objetos agregassem valor fundamentado no           
desenvolvimento da ciência e da informação, contudo essa difusão não favoreceu a            
proliferação de serviços com múltiplas especializações. 
e) No caso da região pantaneira brasileira, a integração territorial promovida pela            
construção das rodovias, associada à inexistência de heranças territoriais de grande monta,            
facilitou a rápida difusão da agricultura moderna nessa área. 
 
GABARITO 
01. errrado 
02. errrado 
03. b 
04. errado 
05. b 
06. c 
07. a 
08. d 
09. e 
10. a 
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