
 

Questionário 

 
1) São características da agricultura patronal no Brasil: 

a) Latifúndio, mercado externo, intenso uso de tecnologia 

e capital, mão de obra assalariada e monocultura 

b) Minifúndio, mercado interno, baixo uso de tecnologia 
e capital, mão de obra familiar e policultura 

c) Latifúndio, mercado externo, baixo uso de tecnologia e 

capital, mão de obra escrava e monocultura 

2) São características da agricultura familiar no Brasil: 

a) Produção em áreas agrícolas próximas às grandes 
capitais, com intenso uso de capital e tecnologia 

b) Latifúndio, mercado externo, intenso uso de tecnologia 

e capital, mão de obra assalariada e monocultura 
c) Pequenas e médias propriedades, mercado interno, mão 

de obra familiar e policultura 

3) A grilagem pode ser definida como: 

a) Utilização de terras públicas sem destinação pelo Poder 

Público 
b) Pessoa que toma posse de uma terra devoluta 

c) Falsificação de documentos para, ilegalmente, tomar 

posse de terras devolutas ou de terceiros 

4) O Estatuto da Terra de 1964 define que o Estado tem a 
obrigação de garantir o direito ao acesso à terra para quem 

nela vive e trabalha. Nesse sentido: 

a) A propriedade, do Estado ou particular, que não 

cumprir sua função social deve ser desapropriada para fins 

de reforma agrária. 
b) Apenas terras do Estado e nunca particulares podem 

ser desapropriadas para fins da reforma agrária. 

c) Toda posse ilegal deve ser reintegrada com o objetivo 
de expandir as ações da reforma agrária 

5) Uma consequência que pode ser relacionada à histórica 

concentração de terras no Brasil é a: 

a) Elevada produção agrícola voltada para o mercado 

interno 
b) Baixa produção de alimentos voltada para o mercado 

interno 

c) Realização e conclusão do processo de reforma agrária 

que foi iniciada pelos militares 

6) A Revolução Verde pode ser definida como: 

a) Expansão da utilização de técnicas agrícolas 

tradicionais e modernas que possibilitam a expansão da 

área produzida 

b) Desenvolvimento e utilização de técnicas agrícolas 
com o único objetivo de aumentar a área de produção 

agrícola 

c) Desenvolvimento de novas tecnologias (insumos e 

máquinas) com o objetivo de aumentar a produtividade 
agrícola 

 

7) A Revolução Verde foi incentivada pelos Estados 
Unidos e pela ONU no contexto do: 

a) Pós-Segunda Guerra, com o objetivo de evitar o 

surgimento de focos de insatisfação popular devido à 
fome 

b) Final da Guerra Fria, com o objetivo de pôr fim ao 

regime soviético pela maior capacidade técnica americana 

c) Pós-Primeira Guerra, com o objetivo de substituir as 
terras produtivdas perdidas com o processo de 

descolonização 

8) A principal crítica à Revolução Verde nos países 

subdsenvolvidos é que: 

a) Foi limitada ao sistema agrícola familiar, não 
permitindo a expansão da produção monocultora nesses 

países 

b) Apenas o grande produtor teve acesso ao conjunto de 
técnicas agrícolas modernas 

c) O aumento da produtividade dependia da incorporação 

de novas terras, aumentando o desmatamento 

9) Devido à dificuldade de acesso às novas tecnologias da 
Revolução Verde, muitas vezes, o pequeno e o médio 

produtor se viram obrigados a mudar de profissão. Nesse 

sentido, a Revolução Verde contribuiu para a(o): 

a) Aumento da concentração fundiária 

b) Diminuição da produtividade agrícola 
c) Realização da reforma agrária de forma mais eficiente 

10) O caráter modernizante e conservador da Revolução 

Verde gerou diversos impactos no campo brasileiro, como 

a(o): 

a) Aumento da produtividade e diminuição do preço dos 
alimentos 

b) Reforma agrária e êxodo rural 

c) Êxodo rural e aumento no preço dos alimentos 

11) A definição de transgênico pode ser entendida como: 

a) Organismos Geneticamente Modificados (OGM) que 
receberam um gene de outro ser vivo em seu DNA por 

meio de técnicas da biotecnologia 

b) Organismos Geneticamente Modificados (OGM) que 
tiveram um gene deletado do seu DNA 

c) Organismos selecionados a partir de sua propriedade 

mais vantajosa 

12) Os complexos agroindustriais correspondem: 

a) A todas as etapas da cadeia produtiva agrícola 
b) Apenas às etapas de produção e distribuição da 

atividade agrícola 

                   

                Curso Preparandos – Material Complementar 

              ENEM – Geografia – Espaço Agrário         



c) Apenas às etapas de comercialização e financiamento 

da produção 
 

13) Os complexos agroindustriais possuem toda uma 

cadeia produtiva, composta por: 
a) Financiamento, produção, distribuição e 

comercialização 

b) Financiamento, produção e distribuição 
c) Financiamento e beneficiamento 

 

Questões aplicadas 

 
1) 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 européia 

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.  

 

2) 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  

 
3) Um sistema agrícola singular é caracterizado pela 

existência de pequenas comunidades de agricultores, 

que, organizados em aldeias, praticam a policultura. 
Esse sistema, além da geração de produtos básicos 

para consumo próprio e para o mercado interno, 

concentra-se em um produto voltado exclusivamente 
para exportação. Apesar de praticada em moldes 

tradicionais, com baixa tecnologia e produtividade, a 

policultura se sustenta pelas rendas geradas com o 

produto de exportação, que tem como destino 
mercados com população de alta renda. Um exemplo 

desse sistema agrícola é o da produção e consumo:  

a) Do cacau, matéria-prima para o chocolate, 
exportado por alguns países da África para o mercado 

europeu.  

b) Da coca, produzida nos países andinos e que tem 

como destino os países vizinhos mais ricos: Brasil e 
Argentina.  

c) Do chá, que desde o século XIX se mantém como 

principal produto de comércio entre a Índia e a 
Inglaterra. 

d) Do algodão, matéria-prima da indústria têxtil, 

exportado em grande escala do Brasil para os Estados 
Unidos.  

e) Do milho, sustentáculo dos países do sudeste 

asiático. 

 

4. (UFJF) 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) No Brasil há uma elevada concentração de terras. 
Os latifúndios predominam, ocupando a maior parte 

da área enquanto os minifúndios têm pouca 

expressividade percentual. Sobre as características da 

estrutura fundiária brasileira, é correto afirmar-se que: 
a) Nas grandes concentrações fundiárias, geralmente 

existem grandes parcelas de terras ociosas.  

b) Os pequenos produtores não têm problemas de 
endividamento no campo, em virtude das linhas de 

crédito oferecidas pelo Governo Federal.  

c) A mecanização das lavouras nas grandes 
propriedades tem contribuído para a fixação do 

homem no campo.  

d) No Brasil as maiores áreas de tensão e conflitos por 

disputa de terras estão localizadas na região Sul. 
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