
INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA

1. (UNIOESTE) Sobre a agricultura no Brasil, leia as assertivas abaixo:
I.  A  mecanização  agrícola  e  a  liberação  de  mão  de  obra  na
agricultura foram importantes fatores de migração da população do
campo para as cidades.
II. A concentração fundiária, que se observa, entre outros estados,
no Paraná e no Mato Grosso do Sul,  é  fator  de expropriação de
camponeses  que passam  a  buscar  áreas  da  fronteira  agrícola  da
Amazônia ou se direcionam aos centros urbanos.
III.  Os  boias-frias  são  trabalhadores  sazonais  característicos  da
implantação de relações capitalistas modernas no campo.
IV. O avanço da pecuária extensiva na Amazônia e a ocupação das
áreas de Cerrado visando à cultura de grãos resultaram na redução
da taxa de urbanização dos Estados do Mato Grosso e de Rondônia.

Assinale a alternativa cujas as afirmativas estão corretas.

a) I, III e IV.
b) II, III e IV.
c) III e IV.
d) I, II e IV.
e) I, II e III.

02. “ONU declara 2014 como o 'Ano Internacional da Agricultura 
Familiar. A ideia é promover uma ampla discussão e cooperação 
mundial para aumentar a conscientização e entendimento dos 
desafios que os pequenos agricultores enfrentam”.
A agricultura familiar no Brasil concentra-se:
a) Na região Sudeste, próxima aos grandes centros industriais do país.
b) Na região Sul, com poucas terras agricultáveis à disposição.
c) Na região Norte, junto aos domínios naturais da Amazônia.
d) Na região Centro-Oeste, contendo a frente de expansão do 
agronegócio.
e) Na região Nordeste, notadamente na Zona da Mata.

03. (UNIFENAS) O meeiro constitui, no Brasil, um tipo característico 
de trabalhador rural:
a) de cuja terra é co-proprietário.
b) que recebe em pagamento metade do salário pago na região.
c) que recebe em pagamento metade dos lucros do proprietário.
d) que paga ao proprietário metade do aluguel da terra ocupada.
e) que entrega ao proprietário metade do que produziu.

04. (UNISA) Chamamos de sistemas agrícolas:

a) As formas de divisão de glebas, em relação às culturas 
desenvolvidas.
b) O sistema de distribuição dos cultivos, em relação ao solo e todos 
produtos agrícolas.
c) As formas de financiamento da produção e da comercialização dos 
produtos agrícolas.
d) Aos sistemas planejados de produção agrícola.
e) Ao conjunto de técnicas empregadas para obtenção da produção 
agropastoril.

05.  (STA.  CECÍLIA  –  Santos) Os  maiores  produtores
brasileiros  de  cana-de-açúcar  e  cacau  são,
respectivamente:
a) Pernambuco e Bahia
b) Pernambuco e Ceará
c) Ceará e Bahia
d) Paraná e Ceará
e) São Paulo e Bahia

06.  (OSEC) “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 idéia 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.

07.  UNIFESP) A cana-de-açúcar produzida nos estados de 
São Paulo e do Paraná alcança produtividade mais 
elevada por hectare quando comparada à produzida nos 
estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. A 
desvantagem que se verifica no Nordeste deve-se:
A) Aos baixos investimentos na melhoria genética das 
plantas.
B) À introdução recente daquela cultura nessa região do 
país.
C) Às frequentes secas que assolam o semi-árido 
nordestino.
D) À estrutura fundiária concentrada naquela área do 
Brasil.
E) À baixa altitude do relevo, que dificulta a mecanização.

08. Sobre a tecnologia da seleção dirigida, assinale a 
alternativa correta:
a) consiste na produção de laboratórios em que as diversas
espécies de plantas são cruzadas para gerarem 
descendentes com características novas e específicas.
b) são técnicas recentes para a seleção dos tipos de plantas
e leguminosas que devem ser usadas para plantio e 
alimentação.
c) é caracteriza pela inviabilidade financeira de sua prática, 
uma vez que o seu custo/benefício é elevado.
d) é o mesmo que engenharia genética.
e) é um campo da agricultura utilizado para a seleção de 
terras e os tipos de plantas mais adequadas a elas.
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09.  (PUC) Entre as explorações tradicionais do Nordeste, aquela 
tem sido melhor aproveitada pela indústria moderna é a:
a) de algodão mocó.
b) da cana-de-açúcar.
c) do couro.
d) do agrave.
e) da mandioca.

10. A Reforma Agrária é fruto de um amplo debate no Brasil desde a
década de 1950. Sobre Reforma Agrária, pode-se afirmar que:
a) foi implantada com sucesso no Brasil na década de 1990 e teve 
como resultado a igualitária distribuição das terras no Brasil, bem 
como o fim dos latifúndios.
b) O INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) foi 
criado para a sua implantação, porém foi extinto em 1998.
c) O MST, Movimento dos Sem Terra, é um movimento camponês 
fundado para impedir a execução da reforma agrária no país.
d) A Reforma Agrária no Brasil fracassou devido à grande influência 
dos grandes produtores rurais no meio político brasileiro.
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