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LISTA DE EXERCÍCIOS 
 

1- Definido como uma potência regional na atual configuração da ordem econômica mundial, 
o Brasil se destaca na América Latina, dentre outros fatores, por: 
 
a) integrar o Mercosul, um bloco econômico de grande destaque na economia 
contemporânea, que reúne quatro países e, dentre eles, as três economias mais 
industrializadas de todo o continente latino-americano. 
b) apresentar a maior extensão territorial do continente latino-americano, responsável pela 
sua produção econômica diversificada e por se constituir a única nação subdesenvolvida e 
industrializada de todo o continente. 
c) possuir uma economia altamente dinâmica e uma distribuição regular da produção 
econômica pelo seu território, definindo papéis muito semelhantes às regiões geoeconômicas 
face à Divisão Territorial do Trabalho. 
d) ser um país populoso e pela regular distribuição dessa população na sua grande 
extensão territorial, apresentando, com isso, um grande potencial da força de trabalho e uma 
superpopulação relativa de grande interesse à reprodução capitalista. 
e) apresentar uma intensificação e uma diversificação na sua pauta de exportações, com 
destaque, nas últimas décadas, para os produtos manufaturados e semimanufaturados, que 
despertam interesse dos principais mercados do mundo. 
 
 
2- A Terceira Revolução Industrial, que se iniciou desde a década de 1970, vem 
impulsionando alterações no que se refere à espacialização de áreas fabris.  
 
No atual ciclo de inovações, configuram-se novas regiões industriais que primam pela 
localização nas proximidades de 
 
a) grandes aglomerações de força de trabalho. 
b) áreas com recursos naturais abundantes. 
c) amplos mercados consumidores. 
d) universidades e institutos de pesquisa. 
e) mão de obra barata. 
 
3- Sobre as indústrias maquiladoras existentes no México podemos dizer que corresponde 
a(o): 
 
a) Multinacionais francesas que buscam promover uma melhoria do parque industrial 
mexicano. 
b) Empresas nacionais ligadas ao ramo da indústria de base, ou seja, siderúrgica. 
c) Montadoras norte-americanas que foram para o México em busca de mão-de-obra barata 
e disponibilidade de matéria-prima. 
d) Indústrias de pesquisas no ramo da biotecnologia. 
e) Centros de espaciais mexicanos. 
 



4- "Além da perda de territórios, as interferências políticas e militares e a influência econômica 
dos Estados Unidos motivaram um antigo dirigente deste país a exclamar. "POBRE _______, 
TÃO LONGE DE DEUS E TÃO PERTO DOS ESTADOS UNIDOS". 
 
O país que completa corretamente a citação é: 
 
a) México 
b) Porto Rico 
c) Panamá 
d) Cuba 
e) Canadá  
 
5- No Estado de São Paulo, a mecanização da colheita de cana de açúcar tem sido induzida 
também pela legislação ambiental, que proíbe a realização de queimadas em áreas próximas 
aos centros urbanos. Na região de Ribeirão Preto, principal polo sucroalcooleiro do país, a 
mecanização da colheita já e realizada em 516 mil dos 1,3 milhão de hectares cultivados com 
cana de açúcar. 
BALSADI, Q. et al. Transformação Tecnológica e a forca de trabalho na agricultura brasileira no período de 1990-2000. Revista 

de economia agrícola, V. 49 (1), 2002. 

 
O texto aborda duas questões, uma ambiental e outra socioeconômica, que integram o 
processo de modernização da produção canavieira. Em torno da associação entre elas, uma 
mudança decorrente desse processo é a: 
 
a) Perda de nutrientes do solo devido à utilização constante de máquinas. 
b) Eficiência e racionalidade no plantio com maior produtividade na colheita. 
c) Ampliação da oferta de empregos nesse tipo de ambiente produtivo. 
d) Menor compactação do solo pelo uso de maquinário agrícola de porte. 
e) Poluição do ar pelo consumo de combustíveis fósseis pelas máquinas. 
 
4- Leia o fragmento de texto a seguir: 
 
A produção avícola é hoje ainda mais semelhante a uma operação fabril. [...] Algumas das 
grandes empresas de alimentos, como a Ralston Purina, a Cargill e a Allied Mills, são 
responsáveis por gigantescas instalações aviárias que processam dezenas de milhares de 
galinhas por dia. Como na organização fabril, as chaves dessa produção são a procriação 
especial, alimentação intensiva enriquecida, estímulos químicos (hormônios) e o controle de 
doenças. [...] O alimento passa na frente das galinhas imóveis, numa correia transportadora, 
enquanto ovos e excrementos são removidos em outras correias. A iluminação artificial supera 
o ciclo diário natural e mantém as galinhas em postura constante. 
 

IANNI, Otavio. A era do globalismo. São Paulo: Civilização brasileira, 1996. p.47-8. 

 
O exemplo apresentado por Ianni refere-se ao desenvolvimento de uma agropecuária de 
forma intensiva. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE os itens 
responsáveis por esta classificação. 
 
a) Capitalização e produtividade da área. 
b) Mercado consumidor e produção total. 
c) Predominância do fator trabalho e terra. 
d) Regime de propriedade vigente e trabalho. 
e) Utilização abundante de terras e energia. 
 
5- À época da colonização europeia na América, um sistema agrícola amplamente utilizado 
era baseado na grande propriedade monocultora, com produção de gêneros tropicais, voltada 
para a exportação. Esse sistema, na atualidade, persiste em países como Brasil, Colômbia, 



Costa do Marfim, Índia e Malásia, dentre outros. O sistema agrícola descrito acima refere-se 
à: 
 
a) Agricultura de subsistência. 
b) Agricultura de jardinagem. 
c) Plantation. 
d) Agroecologia 
e) comercial  
 
6- Os principais sistemas agrícolas mundiais são representados pela agricultura itinerante, 
plantation, agricultura de jardinagem e agricultura moderna. 
 
Com relação ao sistema de plantation, marque a alternativa correta: 
 
a) É um sistema típico dos países desenvolvidos, foi utilizado amplamente durante a 
colonização europeia na América Latina. 
b) Caracteriza-se pelo uso de sementes selecionadas e uso intensivo de máquinas e técnicas 
modernas. 
c) É um sistema praticado em regiões que possuem escassez de espaço para o plantio. 
d) Caracteriza-se, atualmente, por compreender o minifúndio e a monocultura. 
e) Utiliza-se de mão-de-obra barata, numerosa e desqualificada e destina-se à exportação. 
 
 
7- Os Países Subdesenvolvidos recentemente industrializados como: Brasil, México, 
Argentina, Índia, etc., nos dias atuais apresentam um certo crescimento econômico em seus 
PIBs, no entanto passaram a: 
 
I. melhorar profundamente as desigualdades sociais e econômicas em seus territórios; 
 
II. depender das grandes potências mundiais através do FMI, BIRD e das multinacionais que 
controlam a indústria, comércio e capital financeiro nestes países subdesenvolvidos; 
 
III. depender de tecnologia e endividaram-se externamente; 
 
IV. Melhorar a distribuição da renda entre as diferentes camadas sociais. 
 
A resposta incorreta é: 
 
A)I, II e III; 
 
B)II, III e IV; 
 
C)II e III; 
 
D)I e IV; 
 
E) I, III e IV. 
 
8- Muitos países são denominados subdesenvolvidos. Analise as proposições em relação ao 
subdesenvolvimento e as suas características principais. 
 
I. A grande desigualdade social e a dependência tecnológica e econômica são elementos 
essenciais para a definição de subdesenvolvimento. 
II. Devido à modernização, na última década, nas áreas de agricultura, estrutura industrial e 
geração de energia elétrica, o Brasil deixou de ser um país subdesenvolvido e passou a ser 
classificado como desenvolvido. 



III. Em geral, os países subdesenvolvidos têm sua economia baseada na exportação de 
produtos primários e importação de produtos industrializados com elevada tecnologia. 
IV. A agricultura de subsistência é a principal forma de manutenção de países 
subdesenvolvidos, pois esses não apresentam relações com o mercado externo. 
V. São países, em geral, com elevadas taxas de dívidas externas e têm como credores grupos 
financeiros internacionais, cujas sedes se localizam em países desenvolvidos. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 
 
B) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
 
C) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras. 
 
D) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras. 
 
E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
9- 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 familiar com a produção destinada a exportação. 
 
10- A finalidade primordial da agricultura é a produção de alimentos. Todavia, apesar dos 
avanços e das conquistas tecnológicas, o número de famintos no mundo continua alto.  
 
Com relação a esse tema, é correto afirmar: 
 
a) a fome no mundo deve-se mais a fatores relacionados às condições naturais adversas, 
como secas prolongadas, excesso de chuvas, pobreza do solo, entre outras. 
b) a existência da fome no mundo é reflexo do preço elevado dos alimentos, da falta de acesso 
à terra, do controle das multinacionais no mercado agrícola, entre outras causas. 
c) a modernização da agricultura gerou oferta recorde e excedente de alimentos para 
alimentar toda a humanidade, debelando, assim, a fome nos países pobres. 
d) nos países subdesenvolvidos, nos quais a principal atividade econômica é a agropecuária, 
o problema da fome é menor devido à produção de alimentos básicos. 
e) a fome é resultante da falta de qualificação profissional e do desemprego de inúmeras 
pessoas. 
 
11- O processo de concentração fundiária caminha junto à industrialização da agropecuária 
com predomínio de capitais.  
 
Sobre esse tema, assinale o que for incorreto: 
 
a) O discurso de modernidade das elites tem contribuído para que a terra esteja concentrada 
nas mãos da grande maioria dos agricultores brasileiros. 
 
b) Os pequenos agricultores não conseguem competir e são forçados a abandonar suas 
lavouras de subsistência e vender suas terras. 
 



c) A intensa mecanização leva à redução do trabalho humano e à mudança nas relações de 
trabalho, com a especialização de funções e o aumento do trabalho assalariado e de diaristas. 
 
d) As modificações na estrutura fundiária provocam desemprego no campo, intenso êxodo 
rural, além de aumentar o contingente de trabalhadores sem direito à terra e sua exclusão 
social. 
 
12- No contexto da agricultura colonial brasileira, estabeleceram-se as chamadas plantations, 
caracterizadas pela monocultura, formação de latifúndios e produção voltada à exportação. 
 
Os sistemas de plantations são característicos 
 
a) de sistemas intensivos mini fundiários 
b) de sistemas agrícolas tradicionais 
c) de sistemas agrícolas modernos 
d) de sistemas produtivos de curta duração 
e) de sistemas agroindustriais de massa 
 
13- A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite 
a realização de distintas classificações acerca dos sistemas agrícolas. A mais clássica 
tipologia realizada opõe os métodos ditos primitivos – com uso de amplas áreas, baixa 
produtividade e uso de mão de obra em massa – dos métodos mais avançados – com 
produção em alta densidade, técnicas avançadas e utilização de tecnologias mais bem 
delineadas. 
 
A classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias: 
 
a) subdesenvolvida e desenvolvida 
b) primitiva e moderna 
c) familiar e latifundiária 
d) intensiva e extensiva 
e) tradicional e alternativa 
 
14- A mecanização no campo está modificando as relações de trabalho no agronegócio na 
Argentina. O trabalhador rural, antes contratado para fazer o plantio e colheita manual de 
culturas como a cana-de-açúcar, café e algodão, agora está controlando máquina. (…) As 
vendas de máquinas agrícolas no país são um termômetro da transformação no campo. O 
número mais que dobrou nos últimos sete anos. Seja no cultivo para exportação ou para 
consumo nacional, as grandes lavouras de grãos – soja, milho e feijão – já são 100% 
mecanizadas”. 
 

CASTRO, M. Mecanização no campo muda as relações de trabalho. Estado de Minas, 14 jan. 2013. Disponível em: 
http://www.em.com.br. Acesso em: 29 maio de 2015. 

 
A introdução de sistemas agrícolas modernos e mecanizados na Argentina resulta em uma 
transformação produtiva no campo e em um impacto socioespacial, que são, respectivamente: 
 
a) aumento da produtividade – subordinação das cidades ao campo 
b) concentração fundiária – redução da jornada de trabalho 
c) desemprego estrutural rural – aumento da urbanização 
d) qualificação da mão de obra – abrandamento da migração campo-cidade 
e) melhoria da qualidade produtiva – ruralização da economia 
 
15- O aumento crescente da demanda por produtos livres de agrotóxicos tem impulsionado a 
agricultura orgânica no Brasil. Esse sistema agrícola que se apóia no manejo sustentável 
dispensa o uso de agrotóxicos sintéticos e privilegia a preservação ambiental, a 
biodiversidade, os ciclos biológicos e a qualidade de vida do homem. Com uma área plantada 



de 842 mil hectares, o setor movimentou cerca de US$ 1 bilhão em 2003. O país tem 19 mil 
propriedades e 174 processadoras espalhadas em diversas regiões. 
 

Disponível em: “<www.agricultura.gov.br.>” Acesso em: 19 Jun. 2005. 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre agricultura, considere as afirmativas a seguir. 
 
I. Na agricultura orgânica, a forma de produzir demanda uma maior utilização de mão de obra 
para colocar em prática o controle biológico e o manejo integrado de pragas, constituindo-se 
em alternativa para o desenvolvimento da agricultura familiar. 
 
II. O crescimento do mercado para os produtos orgânicos não se limita ao Brasil, o que tem 
permitido aos agricultores aumentar a receita, por unidade de produção, a uma razão superior 
à da agricultura convencional. 
 
III. O crescimento do número de propriedades rurais em que se pratica a agricultura orgânica 
invalida o debate sobre os impactos do consumo de agrotóxicos no Brasil. 
 
IV. O sistema de agricultura orgânica é impraticável nas pequenas propriedades rurais, pois 
a eliminação do uso de fertilizantes e de pesticidas químicos proporciona um aumento dos 
custos de produção, o que, consequentemente, diminui a renda da unidade produtiva agrícola. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV. 
 
16- “A agricultura é hoje o maior negócio do país. (...) Apenas [em 2005], a cadeia do 
agronegócio gerou um Produto Interno Bruto de 534 bilhões de reais.”  

(Faria, 2006 in: Terra, Araújo e Guimarães, 2009).  

 
A atual expansão da agricultura e do agronegócio no Brasil deve-se, entre outros fatores ao 
(à) 
 
a) forte vinculação da agricultura à indústria, ampliando a participação de produtos com maior 
valor agregado no valor das exportações brasileiras, como os dos complexos de soja e do 
setor sucroalcooleiro. 
b) expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste e na Amazônia e ao emprego intensivo de 
mão de obra no campo, nessas áreas, determinando o aumento da produtividade agrícola. 
c) difusão de modernas tecnologias e técnicas de plantio na maioria dos estabelecimentos 
rurais do País, contribuindo para a expansão das exportações brasileiras. 
d) modelo agrícola brasileiro, pautado na policultura de exportação e na concentração da 
propriedade rural. 
e) Revolução Verde, que, disseminada em larga escala nas pequenas e médias propriedades 
do País, incentivou a agricultura voltada para os mercados interno e externo. 
 
17- “A agricultura é hoje o maior negócio do país. (...) Apenas [em 2005], a cadeia do 
agronegócio gerou um Produto Interno Bruto de 534 bilhões de reais.”  
 

(Faria, 2006 in: Terra, Araújo e Guimarães, 2009).  

 
A atual expansão da agricultura e do agronegócio no Brasil deve-se, entre outros fatores ao 
(à) 
 



a) forte vinculação da agricultura à indústria, ampliando a participação de produtos com maior 
valor agregado no valor das exportações brasileiras, como os dos complexos de soja e do 
setor sucroalcooleiro. 
b) expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste e na Amazônia e ao emprego intensivo de 
mão de obra no campo, nessas áreas, determinando o aumento da produtividade agrícola. 
c) difusão de modernas tecnologias e técnicas de plantio na maioria dos estabelecimentos 
rurais do País, contribuindo para a expansão das exportações brasileiras. 
d) modelo agrícola brasileiro, pautado na policultura de exportação e na concentração da 
propriedade rural. 
e) Revolução Verde, que, disseminada em larga escala nas pequenas e médias propriedades 
do País, incentivou a agricultura voltada para os mercados interno e externo. 


