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1) (Enem) O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. 

Que característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico apresentado? 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) A concentração de terras nas mãos de poucos. 

B) A existência de terras nas mãos de poucos. 

C) O domínio territorial dos minifúndios. 

D) A primazia da agricultura familiar. 

E) A debilidade dos plantations modernos. 

 

 

2) Sobre a questão agrária brasileira, é correto afirmar: 

A) os grandes proprietários monopolizam a maioria das propriedades rurais, estando todas elas 

exploradas de forma intensiva; 

B) os conflitos pela terra no Brasil estão relacionados com o processo da concentração fundiária; 

C) os pequenos proprietários de terras agrícolas possuem áreas suficientes para permitir vida decente 

e boa alimentação a suas famílias; 

D) com a expansão do capitalismo no campo, os grandes proprietários passaram a investir na 

agricultura para o mercado interno; 

E) as transformações que vêm ocorrendo nas relações de trabalho no campo brasileiro estão 

relacionadas com os processos de divisão de terra para a reforma agrária. 

 

3) Para superar os Estados Unidos e se tornar o principal produtor do mundo, o Brasil expandiu por 

anos as lavouras destinadas ao produto. Só entre 2000 e 2014, a área destinada a plantar essa 

commodity no interior do País – em estados como Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão – cresceu 

87%. Boa parte dela abrigava vegetação nativa, originalmente. 
(https://super.abril.com.br/tecnologia/o-avanco -mapeado-pela-nasa/ Acesso em 18.05.2019. Adaptado) 

 

O texto descreve a expansão da produção 

A) do café pela mata atlântica. 

B) da soja pelo cerrado. 

C) do milho pela caatinga. 

D) da cana de açúcar pela mata atlântica. 

E) do cacau pela floresta amazônica. 

 

 

 



        

 

4) Notícia publicada em março de 2018 destaca que o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) já completou 93,6% da coleta de dados do 11º Censo Agropecuário Brasileiro. Já foram 

colhidas informações de 4,9 milhões de estabelecimentos, dos 5,2 milhões estimados inicialmente 

pelo IBGE. 
(http://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso 01.04.2018. Adaptado) 

O último recenseamento agropecuário foi realizado em 2006. Os doze anos que separaram os dois 

censos não devem alterar o fato de que, no país, predominam 

A) os cultivos permanentes fortemente mecanizados. 

B) as terras produtivas ocupadas por posseiros. 

C) as grandes propriedades rurais acima de mil hectares. 

D) os minifúndios que ocupam metade das terras rurais. 

E) as pastagens destinadas à criação de gado leiteiro. 

 

 

5) Se as cidades se modificaram, no campo a realidade também é outra. Parte da agropecuária 

brasileira está integrada ao meio técnico-científico-informacional e ao processo de desconcentração 

da produção. Nos últimos anos, em diversas regiões do país, se constituíram cinturões de gêneros 

agropecuários, com uso intensivo de novas tecnologias. (DELBONI, 2003, p. 142). 

Considerando-se as informações do texto e os conhecimentos sobre as atividades agrárias, no Brasil, 

pode-se afirmar: 

A) O uso intensivo de novas tecnologias contribuiu para ampliar a oferta de trabalho no campo, fato 

que provocou a desaceleração do êxodo rural, na última década. 

B) A implantação de novas fronteiras agrícolas democratizou a estrutura fundiária do país. 

C) A mecanização da agricultura subordinou o campo à cidade. 

D) O sistema agrícola mais utilizado, após a mecanização do campo, é o de jardinagem. 

E) O conhecimento técnico-científico utilizado no campo possibilitou que todas as regiões brasileiras 

saíssem da estagnação econômica e obtivessem superproduções agrícolas 

 

 

6) Fronteira Agrícola é uma expressão utilizada para designar o avanço da produção agropecuária 

sobre áreas com baixa ocupação demográfica. Atualmente, esse avanço ocorre com 

A) as madeireiras atuando no desmatamento para, em seguida, ocorrer os assentamentos geralmente 

formados por pequenas propriedades. 

B) a ocupação de áreas despovoadas por migrantes que são atraídos pelo baixo preço das terras, 

tornadas produtivas pela agricultura familiar. 

C) a expansão do moderno agronegócio, mas também pelo aumento dos conflitos pela posse de 

terras envolvendo posseiros e grileiros. 

D) a substituição de cultivos de subsistência e criação extensiva de gado por atividades modernas 

que incorporam grande quantidade de mão de obra. 

E) a participação crescente de grandes grupos internacionais interessados na produção de alimentos 

para abastecer o mercado mundial. 

 

 

7) Sobre a agricultura familiar no Brasil, pode-se afirmar que 

A) por falta de acesso ao crédito rural, não participa das cadeias agroindustriais. 

B) é responsável pelo fornecimento da maior parte da alimentação básica dos brasileiros, e, por isso, 

concentra a maior parte da área cultivada com lavouras e pastagens do País. 

C) concentra a maioria do pessoal ocupado nos estabelecimentos rurais brasileiros. 

D)por não ser competitiva frente à agricultura patronal, não participa da produção de gêneros de 

exportação. 

E) embora os membros da família participem da produção, a maior parte da mão de obra é 

contratada e quem comanda a produção não trabalha diretamente na terra. 



        

 

8) A questão está relacionada ao mapa apresentado a seguir. 

 
 

O produto destacado no mapa é 

A) o milho que ocupa grandes extensões do interior brasileiro, e é o principal produto de exportação 

da agricultura familiar. 

B) a cana-de-açúcar que tem se interiorizado como parte da política de instalação de novas usinas 

destinadas à produção de etanol. 

C) o algodão que se tornou um produto agrícola muito atrativo para o agronegócio devido à sua forte 

valorização no mercado mundial. 

D) o café que, após esgotar as terras roxas do Sudeste e Sul do país, passou a ser cultivado nas terras 

de cerrado e livres de geadas. 

E) a soja que, além de ocupar grandes áreas do Brasil central, tem se expandido por áreas antes 

cobertas pelo cerrado, no Nordeste. 

 

 

9) Nos últimos anos o espaço agrário brasileiro vem passando por intensas transformações com 

introdução de máquinas, motores e demais insumos e aperfeiçoamento genético das espécies dentre 

outras. Essas transformações têm provocado: 

A) relações de trabalho mais amistosas com grande melhoria nas condições de trabalho dos 

trabalhadores rurais. 

B) expansão das culturas agrícolas comerciais. 

C) expansão do trabalho assalariado que passa a ser total no contexto do espaço agrícola brasileiro. 

D) extermínio das relações de trabalho que exploram a mão de obra rural, considerado uma espécie 

de “trabalho escravo”. 

E) eliminação dos conflitos de terra. 

 

 

 



        

 

10) Os espaços agrários das regiões brasileiras são diferentes entre si. Desses espaços nas diversas 

regiões brasileiras é correto afirmar que: 

A) a modernização agrícola mais intensa ocorre na Região Amazônica, principalmente nos produtos 

de subsistência, arroz, feijão, mandioca e milho. 

B) na Região Sul o grande destaque é para o cultivo de frutas tropicais, em especial as frutas a 

exemplo da laranja, abacaxi e banana. 

C) ocorre na Região Centro-Oeste, uma expansão da agropecuária moderna com extensas áreas de 

cultivo de soja. 

D) no Nordeste predominam as pequenas propriedades rurais onde é praticada principalmente a 

agricultura familiar. 

E) na Região Sudeste existe um moderno complexo agro- industrial com produção destinada 

principalmente ao abastecimento interno. 

 

11) Sobre a agropecuária brasileira e o seu papel na organização do espaço geográfico nacional nas 

últimas décadas, é correto afirmar que: 

A) o abastecimento de grãos da população brasileira está tornando-se cada vez mais dependente das 

importações, apesar do aumento da produtividade das lavouras. 

B) a industrialização da agricultura e a formação do complexo agroindustrial brasileiro fez do 

arrendamento e da parceria as principais relações de trabalho no espaço agrário. 

C) acentuou-se a redução das áreas destinadas aos cultivos de exportação, tendo em vista o aumento 

anual da produtividade desse tipo de agricultura. 

D) a crescente utilização de maquinários tem reduzido as oportunidades de emprego para a mão-de- 

obra especializada no campo. 

E) a indústria subordina-se, gradativamente, à agricultura, a tal ponto que a localização das 

agroindústrias passa a ser definida pela distribuição dos cultivos agrícolas no País. 

 

 

12) - (FGV-SP – Adaptada) Considere as assertivas sobre a agricultura brasileira. 

I. A modernização do campo brasileiro possibilitou o crescimento da agricultura familiar comercial, 

ampliando a produtividade e, dessa forma, a produção. 

II. Nessas últimas décadas, a agricultura camponesa tornou -se antieconômica, porque não conseguiu 

incorporar mudanças estruturais e praticamente desapareceu do campo brasileiro. 

III. Nas últimas décadas, a modernização da agricultura contou com o apoio do Estado, que, por 

meio da adoção de políticas creditícias, favoreceu a expansão de vários setores de produção 

agropecuária. 

Está correto somente o que se afirma em: 

A) I. 

B) II. 

C) I e II. 

D) I e III. 

E) II e III. 

 

 

 


