
Agricultura

1-"A soja  ocupou os  espaços  remanescentes
da  economia  e  do  território  regional  e
avançou  sobre  áreas  de  pecuária  extensiva
com base no arrendamento de terras e sobre a
agricultura  colonial,  deslocando  produtos
destinados  ao  autoabastecimento  regional  e
pressionando  a  saída  de  trabalhadores,  de
produtores  sem-terra  e  de  pequenos
proprietários.

A  ocupação  de  áreas  que  haviam  ficado  à
margem  do  complexo  agroindustrial  da  soja
permitiu reter, na região, a pequena produção
desarticulada  com  a  expansão  de  cultivos
modernos ou desalojada com a construção de
barragens  para  a  produção  de  energia
hidrelétrica.  Por  outro  lado,  a  expansão  do
sistema  de  integração  de  pequenos
produtores  à  indústria  viabilizou,  através  do
desenvolvimento  de  atividades  compatíveis
com reduzidas extensões de terra - avicultura
e suinocultura confinadas e cultivo do tabaco
para a produção de fumo -, a permanência de
pequenos produtores cujos estabelecimentos
não  apresentavam  escala  adequada  à
implantação da lavoura mecanizada de grãos".

Este texto refere-se à agricultura

a) da Região Sul.

b) da Região Centro-Oeste.

c) do Estado de São Paulo.

d) da Região Nordeste.

e) do Estado de Mato Grosso.

2-Assinale  a  alternativa  que  apresenta  uma
característica  da  agricultura  brasileira  que
provoca êxodo rural.

a)  Com  a  modernização  da  agricultura,  tem
diminuído  o  número  de  volantes,
principalmente nas áreas canavieiras.

b)  A  modernização  da  agricultura  tem
ampliado o número de empregos rurais.

c)  Os  parceiros,  arrendatários  e  pequenos
produtores  são  os  mais  beneficiados  pelo
capital empregado na aquisição de máquinas,
adubos e corretivos.

d)  A  maioria  da  população  rural  não  é
proprietária da terra em que trabalha.

e)  A  modernização  da  agricultura  brasileira
tem provocado a melhor distribuição da terra
agrícola.

3-Não pode ser  indicada  como característica
básica da agricultura moderna:

a) a intensa mecanização de suas atividades.

b) o uso cada vez maior de mão-de-obra.

c) o aperfeiçoamento genético e a introdução
de melhores sementes.

d)  a  aplicação  de  fertilizantes  químicos  e  a
utilização cada vez maior de agrotóxicos.

e) a uniformização da variedade de produtos.



4-Com relação à modernização da agricultura
brasileira, é correto afirmar que:

(01) Essa modernização ocorreu sobretudo nas
duas últimas décadas, com a intensificação do
emprego  de  máquinas,  fertilizantes  e
defensivos  agrícolas  nos  sistemas  de
produção.

(02)  O  Ministério  da  Agricultura  foi  um  dos
responsáveis  por  tal  processo,  realizando  a
reforma agrária e proporcionando assistência
técnica a todos os agricultores.

(04)  A  mecanização,  que  é  uma  das
manifestações  da  modernização,  está
fortemente concentrada nas  regiões  Norte  e
Centro-Oeste, que, em conjunto, detêm cerca
de  60%  do  total  de  tratores  em
funcionamento no país.

(08) A modernização estimulou o êxodo rural
e, por outro lado, contribuiu também para o
aumento da migração de trabalhadores rurais
e  pequenos  agricultores  para  áreas  de
expansão agrícola.

(16)  Com  a  modernização,  intensificou-se  o
processo  de  reaglutinação  de  pequenas
propriedades rurais nas regiões Sul e Sudeste.
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5-A  agricultura  brasileira  vem  atravessando
várias modificações: grande injeção de capital
alterou as relações de produção e criou novos
mercados.  As  opções  a  seguir  apresentam
tendências  da  evolução  agrícola  brasileira,
EXCETO uma. Assinale-a:

a)  Mão-de-obra  rural,  cada  vez  mais,
composta de operários agrícolas, assalariados
sem maior vínculo com a terra.

b)  Diminuição  gradativa  do  tamanho  das
propriedades,  como  conseqüência  da
racionalização da produção.

c)  Crescente  especialização  da  produção,
tendendo  para  uma  monocultura  dentro  de
cada propriedade.

d)  Crescimento  maior  dos  produtos  que
encontram  um  mercado  nas  indústrias,
inclusive na alimentação.

e)  Lento  desaparecimento  das  propriedades
familiares  com  a  penetração  das  empresas
rurais.

6-Em relação ao quadro  atual  da  agricultura
brasileira, todas as afirmativas estão corretas,
EXCETO

a) A agricultura de exportação, embora tenha
ampliado  a  área  cultivada,  tem  reduzido  a
participação de produtos "in natura" no PIB.

b)  A  participação  da  produção  das
agroindústrias  é  inexpressiva  mesmo  dentro
das regiões mais desenvolvidas.

c) As áreas de ocupação agrícola recente, com
grande  disponibilidade  de  terra,  têm optado
pela mecanização das atividades.

d) O aumento do consumo de alimentos nos
últimos  anos  é  desproporcional  ao  aumento
da população.

e)  O  nível  dos  salários  urbanos  tem
desestimulado  a  expansão  da  agricultura
voltada para o mercado interno.

7-Assinale  as  características  que  melhor
definem a chamada agricultura itinerante.

a)  Típica  das  regiões  quentes  e  úmidas  do



mundo  subdesenvolvido,  dedica-se
exclusivamente ao cultivo do cacau, da cana-
de-açúcar e do fumo.

b)  É  um  sistema  em  que  é  comum  o
arrendamento da terra e o pagamento é feito
ao dono com os rendimentos da produção.

c)  Utilizada  nas  comunidades  primitivas  e
praticada com o objetivo de complementar a
alimentação de povos que vivem em tribos e
que  também  se  dedicam  à  coleta,  caça  e
pesca.

d) Forma primitiva de produção que sempre
enfrenta  a  instabilidade  do  mercado,
responsável  pelas  freqüentes  mudanças  do
local de plantio.

e)  É  o  resultado  de  uma  soma  de  fatores,
tendo  em  vista  o  desenvolvimento  de
comunidades muito atrasadas que encontram
soluções dos seus problemas através da ajuda
externa.

8-Com  base  nos  conhecimentos  sobre
agricultura e sua evolução, pode-se concluir:

(01) O ritmo de transformação das atividades
agrárias é mais acelerado do que o ritmo da
evolução industrial.

(02) Com a entrada do capitalismo no campo,
muitas  propriedades  se  constituem  em
empresas, visando obter grandes lucros.

(04)  O  aumento  da  produtividade  agrícola
decorre  do  crescimento  da  produção,  em
consequência da ampliação da área cultivada.

(08) Os silos  e frigoríficos são equipamentos
agrícolas  que  atuam  como  controladores  da
oferta e da qualidade dos produtos.

(16) A prática da agricultura irrigada constitui
um fator de expansão das áreas anecúmenas
do Globo.

(32) Na nova divisão internacional do trabalho,
os  países  do  Terceiro  Mundo  continuam
exclusivamente  como  produtores  e
exportadores de derivados do setor primário.
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9-Assinale  a  alternativa  INCORRETA  sobre  a
agricultura brasileira.

a)  Os  melhores  solos  e  os  maiores
investimentos  destinam-se  aos  cultivos  de
exportação ou à agroindústria.

b) Com incentivos e subsídios governamentais
a  lavoura  de  trigo  conheceu  um  grande
aumento nos últimos anos.

c) O consumo de agrotóxicos no Brasil é muito
grande e o país  já  pode ser considerado um
dos maiores consumidores do mundo.

d) O milho é a cultura que ocupa as maiores
áreas  cultivadas  e  seu  rendimento  tem
diferenças regionais.

e)  A tradicional lavoura do fumo, outrora de
grande  produção  do  Recôncavo  Baiano,
deslocou-se para a zona da mata nordestina
onde hoje tem grande produção.

10-Considere  as  seguintes  afirmações  que
interessam à agricultura brasileira.

I. É cada vez mais evidente a articulação entre
indústria e agricultura.

II.  O  avanço  do  capital  sobre  a  agricultura



brasileira  introduziu  o  trabalho assalariado e
eliminou o trabalho familiar.

III.  A  modernização  da  agricultura  com  a
introdução  de  técnicas  que  aumentam  a
produtividade,  revigorou  a  concentração  da
terra.

IV.  Os  pequenos  produtores  rurais  têm  se
tornado cada vez mais independentes, não só
quanto  a  escolha  dos  produtos  a  serem
cultivados  como  em  relação  aos  recursos
financeiros disponíveis. 

Estão corretas apenas as afirmações

a) I e II.

b) I e III.

c) I e IV.

d) II e III.

e) III e IV.
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