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1) A área denominada de “Crescente Fértil”, que se estendia do vale do rio Nilo até a 

Mesopotâmia, foi importante para a humanidade, pois:  

A) Até hoje é uma das áreas onde se encontram mais fósseis de humanos pré-históricos, 

o que nos permite conhecer com mais profundidade nossa história.  

B) É uma das áreas com maiores jazidas de petróleo e gás natural, o que permitiu que 

estes países fossem os primeiros a se industrializarem no mundo. 

C) Trata-se da área com primeiros indícios de prática de agricultura no planeta. 

D) É uma das áreas com maiores jazidas de água do mundo, daí a relação com a palavra 

“fertilidade”.  

E) Foi uma das áreas com os maiores índices populacionais do planeta até o século XXI, 

quando infelizmente, por conta de guerras sucessivas, perdeu população.  

 

2) A produção agrícola do mundo vem aumentando a cada ano. Isso se deve 

principalmente em decorrência:  

A) Do aumento do trabalho braçal, principalmente em países pobres. 

B) Do aquecimento global, que, embora seja prejudicial à fauna, é benéfica para as 

plantações, pois há mais calor e umidade.  

C) do maior uso de técnicas agrícolas modernas, uso de tecnologia na área rural. 

D) Do menor preço dos produtos agrícolas no mundo, gerando concorrência entre os 

produtores e aumentando a produção.  

E) Da produção de pequenos produtores rurais, já que nos últimos anos, ocorreu uma 

melhor distribuição de terras no mundo. 

 

3) Trata-se de um cultivo que se adapta melhor a temperaturas baixas. É muito produzido 

nos países temperados, mas no Brasil tem dificuldades de produção, embora o país tenha 

aumentado sua produção através de melhorias genéticas e uso de técnicas modernas. 

Estamos falando de:  

A) Café. 

B) Soja. 

C) Trigo. 

D) Cana-de-açúcar. 

E) Feijão. 

 

4) Na década de 60 do século XX, se iniciou a “Revolução Verde”. Sobre a Revolução 

Verde é verdadeiro dizer: 

A) Foi o primeiro movimento ambientalista do mundo, que propunha uso consciente do 

consumo. 

B) Foi um movimento que propunha que o mundo deixasse de consumir carne, 

aumentando assim o consumo e a produção agrícola. 

C) Foi um movimento que disseminava práticas agrícolas sustentáveis, sem o uso de 

agrotóxicos e de maneira orgânica.  

D) Foi um movimento de distribuição de alimentos – apenas vegetais – para as populações 

mais pobres do planeta, com o intuito de se acabar a fome no mundo. 

E) Foi um movimento de invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas 

no mundo, que permitiriam aumentar a produção agrícola nos países pobres.  

 



5) Um dos aspectos negativos da Revolução Verde foi:  

A) A queda dos preços agrícolas no mundo, pois houve um excesso de produção. 

B) O êxodo urbano, pois a renda agrícola cresceu tanto, que muitos trabalhadores urbanos 

deixaram as cidades para ir trabalharem no campo. 

C) O fato de países pobres deixarem de se industrializar, pois investiram muito na área 

agrícola.  

D) O uso intenso de pesticidas, fertilizantes químicos e demais agrotóxicos contribui 

muito para a poluição do solo e de rios.  

E) A ocorrência de muitas guerras para o controle dos solos mais férteis para plantio.  

 

 

6) O Brasil é um grande produtor agrícola, pois seu quadro natural o beneficia em muitos 

aspectos. Dois destes aspectos naturais que contribuem para a grande produção agrícola 

no Brasil são: 

A) A grande diversidade de climas e solos.  

B) A grande área de floresta que pode ser usada no futuro e a abundância de nutrientes 

naturais no solo. 

C) Os minerais encontrados no subsolo brasileiro são ricos em nutrientes agrícolas e o 

clima subtropical, predominante no Brasil, auxiliam a agricultura. 

D) A grande diversidade de flora e fauna. 

E) A grande quantidade de rios e os ventos quentes durante quase todo o ano.  

 

7) Em relação à estrutura fundiária (como as terras estão distribuídas no país), podemos 

dizer que:  

A) Foram distribuídas pelo governo, em década passadas pelo programa de Reforma 

Agrária e atualmente estão igualmente distribuídas.  

B) São distribuídas de forma desigual. Há poucos proprietários de terras com 

propriedades muito grandes; enquanto milhões de pequenos proprietários continuam com 

terras pequenas, insuficientes para a sua sobrevivência. 

C) As pequenas propriedades, apesar do tamanho, são as grandes produtoras de grãos 

para exportação. 

D) As grandes propriedades de terras, produzem geralmente gêneros alimentícios para 

consumo interno. 

E) É uma distribuição justa e equitativa. O governo distribui as terras de acordo com a 

produtividade agrícola e todas as terras agricultáveis do país atualmente estão em uso.  

 

8) Apesar da grande produção agrícola brasileira, ainda temos alguns problemas 

relacionados ao uso inadequado do solo. Entre estes problemas, podemos citar:  

A) As queimadas. 

B) O uso excessivo da água. 

C) O uso ainda pequeno de agrotóxicos. 

D) A prática constante de curvas de nível. 

E) O uso de máquinas modernas, que empobrecem o solo. 

 

9) Entre os principais produtos agropecuários de exportação brasileiros, podemos citar:  

A) Trigo, soja e centeio. 

B) Café, derivados de cana-de-açúcar e soja. 

C) Derivados de leite, uvas e suco de laranja. 

D) Carne bovina, laranja e trigo. 

E) Cacau, cevada e frutas como maçã e peras.  



10) No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das 

mais importantes atividades a impulsionar o crescimento do PIB nacional. Nesse 

contexto, o tipo de prática predominante é: 

A) A agricultura familiar, com elevado emprego de tecnologias. 

B) O agronegócio, com predomínio de latifúndios. 

C) A agricultura sustentável, com práticas extrativistas. 

D) A agricultura itinerante, com técnicas avançadas de cultivo. 

E) A agricultura em áreas com relevo ondulado.  

 

 

11) “Nas encostas montanhosas, onde a erosão é mais intensa devem-se cultivar (de 

preferência em cima de terraços) produtos permanentes, como a arboricultura; os vales e 

as planícies ficam reservados para as culturas temporárias.”  

A principal ideia contida no texto é o fato de que: 

A) As técnicas agrícolas variam de acordo com os tipos de cultivo. 

B) As culturas, para defesa dos solos, devem-se distribuir de acordo com o relevo. 

C) As técnicas agrícolas estão na dependência dos tipos de relevo. 

D) O relevo não pode interferir na escolha dos cultivos. 

E) A erosão é mais intensa nas áreas montanhosas do que nas planas. 

 

12) A partir da segunda metade do século XX, vários países do mundo, inclusive o Brasil, 

implantaram 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 água salinizada para irrigação.  
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