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1. (Col.Naval 2014)  Leia o trecho a seguir.  
  
Um dos graves problemas que o Brasil vem enfrentando desde 2001 é a crise de energia com 
ameaças dos “apagões”. Para minimizar tal preocupação, muito se fala na necessidade de 
diversificar a matriz energética brasileira. Assim, com relação aos biocombustíveis, assinale a 
opção correta.   
a) A limitada disponibilidade de espécies de plantas no uso da produção de bioenergia torna o 

país refém da cana de açúcar, que possui custos elevados na produção do etanol.     
b) Embora o Brasil apresente condições naturais favoráveis para a produção da cana-de-

açúcar, a deficiência tecnológica para a produção do biocombustível coloca o país entre os 
menores índices mundiais de produtividade.     

c) A expansão de áreas agricultáveis para o cultivo da cana-de-açúcar e de oleaginosas com 
fins energéticos ocorre em áreas de pastagens abandonadas, por isso, não causam 
diminuição no cultivo de alimentos.     

d) A produção de biodiesel realizada com matéria prima cultivada em pequenas propriedades 
familiares foi responsável por abastecer o mercado interno e favorecer parte da exportação 
do produto ao mercado norte-americano.     

e) O projeto do Proálcool, ao privilegiar os usineiros, produziu alterações na organização 
espacial do campo, agravando os problemas relacionados à concentração de terras e ao 
êxodo rural, além do incentivo à monocultura.     

   
2. (Fgv 2014)  Considere as tabelas para responder à questão. 
 

Brasil: Estrutura Fundiária 
% da área 

 Pequena 
(menos de 200 ha) 

Média 
(de 201 a 2000 ha) 

Grande 
(2001 e mais ha) 

1992 26,59 34,0 39,31 
1998 24,28 32,84 42,88 
2003 28,42 36,45 35,12 

 
% dos imóveis 

 Pequena 
(menos de 200 ha) 

Média 
(de 201 a 2000 ha) 

Grande 
(2001 e mais ha) 

1992 92,35 7,0 0,65 
1998 91,99 7,24 0,77 
2003 92,56 6,67 0,77 

(http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/estrutura_fundiaria.htm) 
 
 
Com base na análise da tabela e nos conhecimentos sobre as transformações do espaço 
agrário brasileiro, pode-se afirmar que, no período selecionado  
a) o aprofundamento das relações capitalistas no campo preservou a grande propriedade, mas 

fragmentou a média e a pequena propriedade.    
b) a distribuição mais equitativa das propriedades reduziu a dependência do campo em relação 

à cidade, o que significa estagnação da modernização.    
c) a reorientação da estrutura fundiária deve ser entendida no bojo das transformações do 

setor agrário e da solidificação do campesinato.    
d) o traço marcante da estrutura fundiária brasileira, que é a concentração de terras, foi 

reduzido em razão do aumento da participação da pequena propriedade.    
e) a expansão das relações capitalistas no campo contribuiu para o crescimento das pequenas 

propriedades em detrimento das grandes.    
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3. (Fuvest 2014)  Considere as anamorfoses:  
 

 
 
As condições da produção agrícola, no Brasil, são bastante heterogêneas, porém alguns 
aspectos estão presentes em todas as regiões do País.  
Nas anamorfoses acima, estão representadas formas de produção agrícola das diferentes 
regiões administrativas. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a produção 
agrícola representada em I e em II.   
a) De subsistência e patronal.     
b) Familiar e itinerante.     
c) Patronal e familiar.     
d) Familiar e de subsistência.     
e) Itinerante e patronal.    
   
4. (Ufrgs 2014)  A porção interior da Região Nordeste do Brasil vem sofrendo transformações 
significativas na produção agrícola, a exemplo  
a) do fumo para o mercado nacional.    
b) da cana-de-açúcar para a produção de polímeros.    
c) da uva para a produção de vinho tipo exportação.    
d) da laranja para a produção de suco.    
e) do eucalipto para a produção de celulose.    
   
5. (Espm 2014)  O Brasil configura-se como uma das maiores potências agrícolas mundiais e 
uma das características de sua agricultura é:   
a) Ser o maior exportador mundial de soja e o maior importador de trigo.     
b) Mesmo sendo grande potência, importar mais alimentos que exportar.     
c) Importar grande quantidade de açúcar, pois sua produção de cana-de-açúcar destina-se 

exclusivamente à produção de etanol.     
d) Ter no agronegócio o principal segmento na produção de gêneros básicos para atender o 

mercado interno.     
e) Ter predomínio de pequenas e médias propriedades na produção de grãos para exportação.    
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6. (Uerj 2014)   

 
 
A ampliação da oferta de alimentos é um dos maiores desafios da humanidade para as 
próximas décadas. 
Com base na disponibilidade do recurso natural representada no gráfico, o país com maior 
potencial para expansão do seu setor agropecuário é:  
a) Índia    
b) China    
c) Brasil    
d) Estados Unidos    
   
7. (G1 - col.naval 2014)  Na tentativa de contribuir para a sustentabilidade ambiental, hoje está 
sendo difundida a chamada agricultura orgânica, cuja maior preocupação é não utilizar 
produtos químicos durante o cultivo. Assinale a opção que apresenta corretamente as 
características desse tipo de agricultura.   
a) Pouca mão de obra, muita tecnologia, cultivos voltados para o mercado interno e uso de 

adubos oriundos da compostagem.     
b) Muita mão de obra, pouca tecnologia, cultivos voltados para a exportação e uso de 

herbicidas.     
c) Muita mão de obra, pouca tecnologia, cultivos voltados para o mercado interno e uso de 

adubos oriundos da  compostagem.     
d) Pouca mão de obra, pouca tecnologia, cultivos voltados para exportação e uso de 

herbicidas.     
e) Muita mão de obra, muita tecnologia, cultivos voltados para a exportação e uso de adubos 

inorgânicos.     
   
 
 
8.  (Enem PPL 2013) A década de 1970 marcou o início das preocupações com a relação entre 
a atividade produtiva no campo e a preservação do meio ambiente no Brasil. Essa mesma 
década se destaca pelo avanço das tecnologias de ponta, que passam a ocupar cada vez mais 
espaço junto à agricultura e, ainda que numa dimensão menor, também, na agricultura familiar. 

SILVA, P.S. Tecnologia e meio ambiente: o processo de modernização da agricultura familiar. 
Revista da Fapese, v. 3, n. 2, jul.-dez., 2007. 
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O avanço tecnológico e os impactos socioambientais no campo brasileiro após a década de 
1970 evidenciam uma relação de equivalência entre  
a) investimento em maquinários e geração de empregos.    
b) expansão das técnicas de cultivo e distribuição fundiária.    
c) crescimento da produtividade e redistribuição espacial do cultivo.    
d) inovações nos pesticidas e redução da contaminação dos trabalhadores.    
e) utilização da engenharia genética e conservação dos biomas ameaçados.    
   
9. (Uepb 2014)  Esta cova em que estás  
com palmos medida  
é a conta menor que tiraste em vida  
É de bom tamanho  
nem largo nem fundo  
é a parte que te cabe  
deste latifúndio  
Não é cova grande  
é cova medida  
é a terra que querias ver dividida  
 

Fonte: Geografia Geral e do Brasil - Vasentini  
 
Os fragmentos do poema de João Cabral de Meio Neto retratam a questão da terra no Brasil. 
Logo:  
 
I. A estrutura econômica e social, assentada na desigual repartição da terra e da renda é 

geradora de privilégios para alguns, da miséria de muitos e da violência desenfreada no 
campo.  

II. Os conflitos no campo brasileiro não têm relação com a concentração fundiária.  
III. A questão fundiária é um problema estrutural. Para os sem-terra só existem duas saídas: 

RESISTIR e envolver-se em constantes conflitos pela posse da terra ou MIGRAR para os 
grandes centros urbanos à procura de novas oportunidades de sobrevivência.  

IV. No campo o trabalhador sem terra vai de encontro à CERCA, que simboliza a crescente 
concentração fundiária. Na cidade encontra o MURO, símbolo da especulação imobiliária.  

 
Estão corretas:   
a) Apenas as proposições II e IV     
b) Apenas as proposições I e II     
c) Apenas as proposições I, III e IV     
d) Apenas as proposições II, III e IV     
e) Todas as proposições    
   
10. (Acafe 2014)  Assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. 
 
(     ) Uma das fontes da concentração de terras no Brasil nas mãos de poucos está na Lei de 

Terras de 1850. 
(     ) A expansão do agronegócio no meio rural brasileiro tem aumentado a produção e 

provocado o êxodo rural. 
(     ) O agrobusiness tem levado o conflito para o campo brasileiro, principalmente com o 

Movimento dos Sem Terras. 
(     ) A questão agrária brasileira está praticamente resolvida com a distribuição de terras 

através da Reforma Agrária. 
(     ) Um dos graves problemas do meio rural é o uso intensivo de produtos químicos e de 

sementes geneticamente modificadas. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é:  
a) F - F - V - F - V    
b) V - F - V - F - V    
c) V - V - V - F - V    
d) F - V - F - V - F    
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Gabarito:   
 

1. E 
 

2. D 
 

3. C 
 

4. C 
 

5. A 
 

6. C 
 

7. C 
 

8. C  
 

9. C 
 

10. C 


