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01) A regionalização da produção agrária brasileira tem um novo arranjo desde a década de 1980. Entre as novas 
culturas pode-se citar: 
 
a) a cultura de algodão no Oeste catarinense. 
b) a fruticultura no Sertão nordestino. 
c) a triticultura no Vale do Jequitinhonha. 
d) a cafeicultura no Planalto Paulista. 
e) a sojicultura no Vale do Trombetas. 
 
02) Pão Nosso: mistura de fécula de mandioca à farinha de trigo já é lei em algumas cidades, tramita em outras e pode 
virar regra no país. Folha de São Paulo/Agrofolha – 01.10.2002 

 

A possibilidade da aprovação dessa lei tem como um de seus objetivos: 
 
a) reduzir a área da triticultura no Brasil, para reduzir a produção nacional e valorizar o trigo no mercado nacional. 
b) incentivar a produção nacional de trigo e garantir o abastecimento do mercado externo em vista da alta do dólar. 
c) incentivar a produção nacional para os produtores de mandioca, a maioria dos quais é de agricultores familiares. 
d) aumentar a área de cultivo da mandioca no país, uma vez que essa produção é mais rentável se comparada à 

produção do trigo. 
e) incentivar as empresas rurais que se dedicam à produção de fécula de mandioca para concorrer com os triticultores. 
 
03) Goiás vem se destacando nas manchetes dos jornais do país como celeiro nacional. A expansão da agricultura no 
estado resulta do crescimento tanto vertical como horizontal da produtividade agrícola e está associada a vários fatores. 
Sobre esse assunto é INCORRETO afirmar: 
 
a) Dentre as maiores regiões agrícolas do estado, podem ser citadas as microrregiões Sudoeste Goiano e Meia Ponte. 
b) Programas de incentivos ficais como o PRODECER (Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvi-

mento do Cerrado) e POLOCENTRO, entre outros, aceleraram a expansão agrícola atraindo, sobretudo, os sulistas. 
c) A mecanização do campo com o uso de maquinários agrícolas foi dificultada em função de áreas muito acidantadas 

existentes no estado. 
d) A abundância de calcário no estado foi importante para a correção dos solos ácidos do Cerrado. 
 
04) No espaço rural brasileiro, a estrutura fundiária ainda se encontra muito concentrada, e as relações de trabalho 
acham-se muito desiguais. Neste espaço, há diversos atores sociais. Aponte a opção abaixo em que o conceito rela-
cionado a relações de trabalho não está correta: 
 
a) Pequeno proprietário – lavradores que trabalham em base familiar. 
b) Meeiro – aquele que trabalha na terra de outro proprietário, ficando com a terça parte da produção. 
c) Arrendatário – aquele que “aluga” a terra e paga em dinheiro. 
d) Bóia-fria – trabalhador que exerce sua função de forma temporária. 
e) Gato – pessoa responsável que arregimenta e transporta trabalhadores temporários. 
 
05) A modernização do espaço agrário brasileiro está associada ao desenvolvimento científico e tecnológico aplicado 
ao sistema de produção. Sobre a situação atual da agricultura no Estado do Ceará e seus principais produtos, pode-
se afirmar, corretamente, que: 
 
a) a fruticultura irrigada, em expansão na Chapada do Apodi, caracteriza-se pela modernização tecnológica e tem 

atraído investimentos de empresas internacionais. 
b) o setor agropecuário é o mais dinâmico da economia cearense, tendo contribuído, nos últimos anos, com as mais 

elevadas taxas do PIB (Produto Interno Bruto) do Estado. 
c) a cana-de-açúcar, produto cultivado no Cariri cearense, conta com modernas técnicas de cultivo, e sua produção é 

de larga escala, voltada para o mercado internacional. 
d) o algodão arbóreo, cultura tradicional das superfícies sertanejas, teve grande avanço tecnológico nos últimos anos, 

sendo o principal produto nas exportações cearenses. 
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e) as relações de trabalho nas áreas de modernização da agricultura são caracterizadas pela estabilidade no emprego 
e por garantias sociais para o trabalhador e toda a sua família. 

 
 


