
 

 

Tarefa 18 professor Robert 
 
01. (Faculdade Cesgranrio RJ/2018) Analise a imagem: 
 

 
Disponível em: <https://sosgisbr.com/tag/soja>. Acesso em: 07 maio, 2018. 

 
Na imagem, o estado com a maior produção de soja no país é: 
a) Bahia 
b) São Paulo 
c) Mato Grosso 
d) Minas Gerais 
e) Espírito Santo 

 
02. (Fac. Santo Agostinho BA/2018) INSTRUÇÃO: Observe a tabela. 

 
Amazônia Legal – assassinatos em conflitos no campo 2015 a 2017 

 

 
Fonte: CPT. Atlas de conflitos na Amazônia. Goiânia: CPT; São Paulo: Entremares, 2017. 

 

Considerando os dados da tabela e seu entendimento sobre o que ela representa, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) A inexistência de assassinatos no Acre está associada a um histórico de ocupação sem conflitos, à 

regularização e à legalização dos territórios das comunidades pelo Estado. 
b) A Amazônia Legal revela-se, conforme os dados da tabela, como uma região altamente conflituosa, 

com número de assassinatos, no total geral, próximo ao do restante do Brasil. 
c) A favor de uma elite dominante, o Estado, ao longo da ocupação da Amazônia Legal, utiliza recursos 

públicos para favorecer a expansão capitalista, o que acaba gerando conflitos. 
d) Os assassinatos que ocorrem na Amazônia Legal são resultantes de conflitos entre posseiros, grileiros, 

fazendeiros, indígenas, ribeirinhos, camponeses, quilombolas etc. 
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03. (Fac. Santo Agostinho BA/2018) A partir dos conhecimentos sobre produção agrária e a utilização da 
terra no mundo, ao longo da história do homem, é correto afirmar: 
a) As “revoluções verdes” ocorrem em todos os países periféricos e consistem basicamente na introdução 

de sementes melhoradas geneticamente que propiciam alto rendimento. 
b) No sistema de plantation, inexiste a exploração do trabalhador rural, pois seu objetivo é produzir para 

atender à demanda interna. 
c) A China, com a vitória da Revolução, no século XX, reestruturou a exploração da terra, implantando 

um sistema de produção coletivista, através do qual a rizicultura se tornou a base da economia rural. 
d) No Brasil, não existe o subaproveitamento da terra, pois todo o espaço é utilizado com grandes 

produções agrícolas, principalmente a dos cereais. 
 
04. (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.  

 
05. (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 espaço 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. 


