
 

 

Tarefa 16 professor Robert 
 
01. (PUC RS/2019) Os gráficos a seguir apresentam o quadro da distribuição fundiária no estado do Rio 

Grande do Sul. 

 
Fonte: IBGE - 2010 

 
Analisando os dados dos gráficos, considere as afirmativas a seguir: 
I. A maior parte das propriedades no estado estão nas mãos dos latifundiários. 
II. Mais de 40% da área rural do estado é constituída de latifúndios. 
III. Os gráficos evidenciam um desequilíbrio na distribuição fundiária gaúcha. 
IV. A maior parte das áreas rurais no estado encontram-se distribuídas por 86% da população. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) II, III e IV. 

 
02. (UniCESUMAR PR/2019) Nos últimos 50 anos, a modernização da agricultura brasileira pode ser 

subdividida em dois momentos: um primeiro, entre as décadas de 1960 e 1980, e um segundo, a partir da 
década de 1990, com a emergência de uma agricultura científica globalizada que se caracteriza, entre 
outros, 
a) pela adoção do paradigma da Revolução Verde e pelos avanços nos setores químicos responsáveis pela 

expansão de fertilizantes e agrotóxicos. 
b) pelo aumento da nacionalização da produção de insumos agrícolas tanto no setor de maquinários como 

no setor de biotecnologia. 
c) pelo uso de novas tecnologias da informação e comunicação e pela menor atuação do Estado em 

setores como políticas de preços mínimos e armazenamento. 
d) pela constituição dos complexos agroindustriais e pela centralidade da atuação do Estado como 

financiador da modernização agrícola. 
e) pela redução do avanço das fronteiras agrícolas, em parte motivado por contínuo processo de 

concentração fundiária, principalmente na porção central do país. 
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03. (UERJ/2019)     
BRASIL: USO DE AGROTÓXICOS POR CULTURA (2015) 

 

 
Adaptado de BOMBARDI, L. M. Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia. São Paulo: FFLCH/USP, 2017. 

 

Uma característica econômica comum aos quatro cultivos brasileiros nos quais os agrotóxicos são mais 
utilizados é a expressiva:  
a) relevância na pauta de exportação  
b) participação na absorção de mão de obra  
c) centralidade na alimentação da população  
d) influência na desconcentração da propriedade 

 

04. (FAMEMA SP/2018) A concentração fundiária, a mecanização do campo e a facilidade de acesso aos 
serviços sociais nas cidades brasileiras explicam 
a) a desmetropolização. 
b) o êxodo urbano. 
c) a transição demográfica. 
d) o êxodo rural. 
e) a conurbação. 

 

05. (UNIOESTE PR/2018) Segundo dados do DATALUTA (Banco de Dados da Luta pela Terra), no ano de 
2015, havia no Brasil, mais de 38 mil famílias lutando por acesso à terra, organizadas em 21 movimentos 
sociais. O DATALUTA revela ainda que as áreas ocupadas por latifúndios cresceram 375% nos últimos 30 
anos. Já os dados divulgados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) evidenciam que 61 pessoas que 
estavam lutando pela terra foram assassinadas em 2016. Em 2017, somente nos primeiros cinco meses do 
ano, 36 pessoas foram assassinadas no campo brasileiro. Em relação à realização da reforma agrária, 
movimentos e organizações do campo denunciaram que no ano de 2016 nenhuma família foi assentada e 
nenhuma propriedade que descumpre a função social da terra foi desapropriada para este fim, como 
determina a Constituição Federal. O relatório “Terrenos da desigualdade: terra, agricultura e desigualdade 
no Brasil rural”, publicado pela Oxfam (2016), contribui para a compreensão dessas questões. Baseado em 
dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o relatório evidencia que 4.013 pessoas físicas e 
jurídicas detentoras de terra possuem dívidas individuais acima de R$ 50 milhões o que somadas chegam a 
R$ 906 bilhões, uma dívida maior que o PIB de 26 estados, ou da metade do que o Estado brasileiro 
arrecadou em 2015. As terras pertencentes a esse grupo abrangem mais de 6,5 milhões de hectares, 
segundo informações cadastradas no Sistema Nacional de Cadastro Rural. O Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) estima que com essas terras seria possível assentar 214.827 
famílias – considerando o tamanho médio do lote de 30,58 ha/famílias assentadas. 

 

De acordo com a análise do texto e considerando-se a dinâmica da questão agrária brasileira, assinale a 
afirmação INCORRETA. 
a) Os grandes proprietários rurais são os responsáveis pela produção da grande maioria dos produtos 

alimentícios e pelo sustento das contas públicas do Estado brasileiro. Eles geram a maioria dos 
empregos no meio rural e riquezas ao País, contraem empréstimos públicos a juros altos e pagam 
vultosas quantias em Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) na exportação de produtos 
primários, como a soja. 

b)  A agricultura familiar representa 90,2% do total das unidades de produção no Brasil, e, embora ocupe 
a menor quantidade de área, aproximadamente 30% do total destinado à agricultura, é a que mais 
produz alimentos (cerca de 70%). E, apesar de ser responsável por 74,4% dos empregos gerados no 
campo (12,3 milhões de pessoas) é a menos assistida pelo Estado. 

c) Atualmente, menos de 1% dos grandes proprietários concentra 45% de toda a área rural do Brasil, 
enquanto os pequenos proprietários, com menos de 10 hectares, ocupam menos de 2,3% da área 
rural, ou seja, a concentração fundiária é um dos principais motivos para a violência no campo. 

d)  A paralisação das ações da reforma agrária, a conjuntura política do País e as medidas postas em 
prática nos últimos 02 anos impulsionaram o contexto de violência vivido pelas comunidades 
camponesas. 

e) O crescimento da bancada ruralista no congresso nacional tem agravado a suspensão do conjunto das 
políticas públicas destinadas às comunidades camponesas e aos trabalhadores/as rurais no Brasil, 
paralisando ainda a reforma agrária, a demarcação de terras indígenas, quilombolas e unidades de 
conservação. 
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06. (UNCISAL AL/2018) Segundo o Estatuto da Terra (1964), “A reforma agrária é o conjunto de medidas 
para promover a melhor distribuição da terra mediante modificações no regime de posse e uso, a fim de 
atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento de produção”.  
“O problema de concentração da estrutura fundiária da terra no Brasil é histórico, desde os tempos da 
colonização, mas até hoje não foi resolvido. Conforme o Censo Agropecuário de 2006, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos últimos vinte anos a distribuição de terras permaneceu 
praticamente inalterada no país. O índice Gini, que mede o grau de desigualdade social no campo, aponta 
que, enquanto em 1985 a concentração de terras era de 0,857, em 2006 o índice caiu somente para 0,854. 
Quanto mais o coeficiente se aproxima de um, maior o grau de concentração de terra”.  

Disponível em: <http://www.memoriaope-raria.org.br/revistaeletronica/solange_e_aldo_duran.pdf>. Acesso em: 27 out. 2017.  
 

Diante do exposto, é correto afirmar que a reforma agrária aponta para  
a) a formação de uma nova realidade social, a garantia de aumento de produção de commodities e o fim 

de assistência estatal para os assentados.  
b) a conversão da agricultura comercial para a agricultura orgânica e a independência tecnológica perante 

as grandes empresas do agronegócio.  
c) o aumento do módulo fiscal e a ampliação de monoculturas.  
d) a centralização dos serviços públicos básicos.  
e) a diversificação do comércio e dos serviços no meio rural. 

 
07. (UNITAU SP/2018) “As lutas pelas terras de quilombos e as lutas dos movimentos negros urbanos 

pressionaram o trabalho da Constituinte de 1988, aprovando o Artigo 68, que garante o direito às terras de 
quilombos e positiva um passado de luta, retornando para que esses grupos possam criar novos espaços 
políticos na sociedade brasileira. Essas conquistas somente se tornam possíveis através da materialização 
de sua história e cultura vinculadas ao território, no caso rural”.  

CARRIL, L. de F.B., Agrária, São Paulo, nº 3, pp. 156-171, 2006.  
 

De acordo com Carril (2006), comunidades de rappers, bem como de outros moradores da periferia de 
Capão Redondo, em São Paulo, vêm chamando a si próprios de quilombolas, e caracterizando esses 
espaços periféricos da cidade como quilombos. Em relação a isso, é CORRETO afirmar: 
a) O conceito de “quilombo” não pode ser aplicado ao mundo urbano, por referir-se, exclusivamente, ao 

contexto em que a escravidão predominava na materialidade da vida social brasileira.  
b) O conceito de “quilombo” não pode ser aplicado às periferias das cidades, pois sua principal 

característica é o uso dos recursos naturais coincidente com o modo de vida do grupo, e, portanto, 
com a sua interação comunitária e com o meio.  

c) O quilombo rural ressurgiu como identidade reconstruída, a partir do passado comum, condição que 
não pode ser comparada à vida das populações das periferias das grandes cidades.  

d) A identificação e a representação do quilombo na periferia das grandes cidades significam a tentativa 
de reenraizamento social e espacial, ou de criação de uma nova territorialidade, e a inserção social 
pelo rap.  

e) A condição de comunidade periférica dos bairros das grandes cidades não comporta a possibilidade de 
pertencer a um grupo antigo, a uma ancestralidade ou à tradição cultural comum.  

 
08. (UEFS BA/2018) Em todas as áreas de expansão do agronegócio no Brasil, é visível o crescimento da 

urbanização e de aglomerados urbanos, assim como a subdivisão e criação de novos municípios. São várias 
as cidades classificadas como pequenas ou de porte médio que têm parte de sua economia associada a 
alguma produção agrícola ou agroindustrial, compondo exemplos de desenvolvimento urbano vinculado ao 
agronegócio. 

(Denise Elias. “Agronegócio globalizado”. In: Alvaro Ferreira et al. (orgs.). O es-paço e a metropolização, 2017. Adaptado.) 
 

No excerto, a relação entre o agronegócio e a urbanização expressa 
a) a migração do capital destinado à produção rural para o mercado imobiliário especulativo. 
b) a importância econômica de situar áreas produtivas próximas aos seus mercados consumidores. 
c) a estratégia corporativa de angariar recursos municipais para a construção de infraestruturas ao 

agronegócio. 
d) a prioridade em atender as demandas por produtos e serviços especializados para o agronegócio. 
e) a função social dos empreendimentos privados de investir parte de seus lucros no desenvolvimento 

local. 
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09. (UPE/2018) Leia o texto a seguir: 
 

ÓRFÃOS DA CANA 
 

Mecanização da lavoura cria legião de ex-boias-frias 
Desempregados no país e com problemas de saúde 

 
Sem vagas de trabalho, migração para SP trava 

"Se cana enriquecesse, eu seria milionário. Trabalhei 26 anos direto, cortando 18 toneladas por dia. Tenho 
dores na coluna e um braço torto. Foi só o que consegui ganhar", disse Geraldo Melchiades, 52 anos. 

 
Eram milhares. Mas, com o aumento vertiginoso da mecanização das lavouras, foram praticamente 
expulsos dos canaviais. Uma legião de Geraldos, Raimundos e Josés viu suas vidas tomarem outros rumos 
por causa das máquinas. Não foram derrotados só pela tecnologia, mas perderam espaço também devido a 
um acordo, que restringiu a queima da palha da cana, responsável por fumaça, fuligem e gases tóxicos, e 
obrigou as usinas a se mecanizarem cada vez mais. 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 30/06/2017. Adaptado. 
 
De acordo com os fatos apresentados no texto, é CORRETO afirmar que a modernização tecnológica da 
agricultura brasileira  
a) apresentou resultados socioambientais de diminuição de impactos negativos, como a degradação dos 

solos e dos recursos hídricos, além da minimização dos problemas causados à saúde humana pelos 
agrotóxicos.  

b) aumentou a mecanização do campo brasileiro, resultando na gradual eliminação dos boias-frias do 
cenário rural, sobretudo nas áreas agrícolas paulistas, gerando um reordenamento no processo 
migratório socioespacial.  

c) intensificou o percentual de lavouras não mecanizadas no Centro-Sul, tornando essas áreas espaços 
atrativos para migrações de milhares de pequenos posseiros, parceiros e arrendatários.  

d) diminuiu as desigualdades regionais no país, reorientando a ocupação e utilização de terras para 
produção, tornando a região Nordeste e a Amazônia áreas concentradoras de fluxos migratórios.  

e) desencadeou o avanço das fronteiras agrícolas na Amazônia, diminuindo o número de grandes 
propriedades ligadas às empresas multinacionais, resultando em menor expansão de atividades 
extrativistas. 

 
10. (UniRV GO/2018) Leia a charge a seguir. 
 

 
Disponível em: <www.fernandaprofessorageografia.blogspot>. Acesso em: 12 jul. 2018. 

 
A charge coloca em evidência um conflito que está presente no espaço rural brasileiro. Esse conflito 
envolve duas lógicas: a preservação da floresta e a expansão do agronegócio. Sobre o desenvolvimento do 
agronegócio no Brasil, julgue as sentenças abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F).  
a) Baseia-se no uso intensivo do solo para a prática da policultura, provocando desmatamento em 

reservas florestais.  
b) Requer grandes extensões de terra para o cultivo de monoculturas, degradando áreas de floresta 

nativa.  
c) Favorece a desconcentração de terras para a produção agrícola, provocando a erosão de solos em 

áreas de floresta.  
d) Fundamenta-se na agricultura de produção progressiva, que é praticada em pequenas e médias 

propriedades. Frequentemente é desenvolvida pelo proprietário da terra e por sua família. A 
produtividade inicia baixa e vai se tornando alta em função do investimento em novas técnicas de 
plantio. 


