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1. A crescente conscientização sobre os efeitos do modelo intensivo de produção, adotado de 

forma geral na agricultura, tem gerado também uma série de reações. De fato, a agricultura 

está cada vez mais pressionada pelo conjunto de relações que mantém com a sociedade em 

geral, sendo emergente o que comumente se denomina "questão ambiental". Essas relações, 

às vezes de dependência, às vezes de conflito, são as que determinam uma chamada ampla 

para mudanças orientadas à sustentabilidade, não só da atividade agrícola em si, senão que 

afete de maneira geral a todo o entorno no qual a agricultura está inserida. GOMES, J. C. C. 

Desenvolvimento rural, transição de formatos tecnológicos, elaboração social da qualidade, 

interdisciplinaridade e participação. 

In: PORTO, V. H.; WIZNIEWSKY, C. R. F. ; SIMICH, T. (Org.). Agricultor familiar: sujeito de um 
novo método de pesquisa, o participativo. Pelotas: Embrapa, 2004 

 

No texto, faz-se referência a um tipo de pressão da sociedade contemporânea sobre a 

agricultura. Essa pressão objetiva a seguinte transformação na atividade agrícola: 

a) Ampliação de políticas de financiamento voltadas para a produção de transgênicos. 

b) O Modernização do modo de produção focado na alta produtividade da terra. 

c) O Expansão do agronegócio relacionado ao mercado consumidor externo. 

d) O Promoção de práticas destinadas à conservação de recursos naturais. 

e) O Inserção de modelos orientados ao uso intensivo de agroquímicos. 

 

 

2. Uma dimensão da flexibilização do tempo de trabalho é a sutileza cada vez maior das 

fronteiras que separam o espaço de trabalho e o do lar, o tempo de trabalho e o de não 

trabalho. Os mecanismos modernos de comunicação permitem que, no horário de descanso, 

os trabalhadores permaneçam ligados à empresa. Mesmo não exercendo diretamente suas 

atividades profissionais, o trabalhador fica à disposição da empresa ou leva problemas para 

refletir em casa. É muito comum o trabalhador estar de plantão, para o caso de a empresa 

ligar para o seu celular ou pager. A remuneração para esse estado de alerta é irrisória ou 

inexistente. KREIN, J. D. Mudanças e tendências recentes na regulação do trabalho. 

In: DEDECCA, C. S.; PRONI, M. W. (Org.). Políticas públicas e trabalho: textos para estudo 
dirigido. Campinas: IE/Unicamp; Brasília: MTE, 2006 (adaptado). 

 

A relação entre mudanças tecnológicas e tempo de trabalho apresentada pelo texto implica 

a) O prolongamento da jornada de trabalho com a intensificação da exploração. 

b) O aumento da fragmentação da produção com a racionalização do trabalho. 
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c) O privilégio de funcionários familiarizados com equipamentos eletrõnicos. 

d) O crescimento da contratação de mão de obra pouco qualificada. 

e) declínio dos salários pagos aos empregados mais idosos. 

 

 

3. Sabe-se o que era a mata do Nordeste, antes da monocultura da cana: um arvoredo tanto e 

tamanho e tão basto e de tantas prumagens que não podia homem dar conta. O canavial 

desvirginou todo esse mato grosso do modo mais cru: pela queimada. A fogo é que foram se 

abrindo no mato virgem os claros por onde se estendeu o canavial civilizador, mas ao mesmo 

tempo devastador. 

FREYRE, G. Nordeste. São Paulo: Global, 2004 (adaptado). 
 

Analisando os desdobramentos da atividade canavieira sobre o meio físico, o autor salienta um 

paradoxo, caracterizado pelo(a) 

a) demanda de trabalho, que favorecia a escravidão. 

b) modelo civilizatório, que acarretou danos ambientais. 

c) rudimento das técnicas produtivas, que eram ineficientes. 

d) natureza da atividade econômica, que concentrou riqueza. 

e) predomínio da monocultura, que era voltada para exportação. 

 

 

4.  

 
 

As diferentes representações cartográficas trazem consigo as ideologias de uma época. A 

representação destacada se insere no contexto das Cruzadas por 

a) revelar aspectos da estrutura demográfica de um povo. 
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b) sinalizar a disseminação global de mitos e preceitos políticos. 

c) utilizar técnicas para demonstrar a centralidade de algumas regiões. 

d) mostrar o território para melhor administração dos recursos naturais. 

e) mundo eurocêntrica. 

 

 

5. É simplesmente espantoso que esses núcleos tão desiguais e tão diferentes se tenham 

mantido aglutinados numa só nação. Durante o período colonial, cada um deles teve relação 

direta com a metrópole. Ocorreu o extraordinário, fizemos um povo-nação, englobando todas 

aquelas províncias ecológicas numa só entidade cívica e política todas aquelas províncias 

ecológicas numa só entidade cívica e política. 

RIBEIRO, D. O povo brasileiro: formação e sentido do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1988. 
 

Após a conquista da autonomia, a questão primordial do Brasil residia em como garantir sua 

unidade político-territorial diante das características e práticas herdadas da colonização. 

Relacionando o projeto de independência à construção do Estado nacional brasileiro, a sua 

particularidade decorreu da 

a) ordenação de um pacto que reconheceu os direitos políticos aos homens, 

independentemente de cor, sexo ou religião. 

b) estruturação de uma sociedade que adotou os privilégios de nascimento como critério 

de hierarquização social. 

c) realização de acordos entre as elites regionais, que evitou confrontos armados 

contrários ao projeto luso-brasileiro. 

d) concessão da autonomia política regional, que atendeu aos interesses socioeconômicos 

dos grandes proprietários. 

e) que garantiu a ordem associada à permanência da escravidão. 
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