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01. No Brasil, como em todo país capitalista, as terras transformam-se em mercadorias, o que permite sua posse pelas classes mais 
favorecidas. Assim, percebe-se pelo gráfi co da questão e conforme os dados que as terras estão mal distribuídas, concentrando-se 
nas mãos de poucos, o que se evidencia pela análise do gráfi co. Contudo, observa-se um grande número de propriedades com até 
100 ha, que apresentaram, por sua vez, uma porcentagem bastante reduzida de áreas ocupadas, demonstrando essa concentração.

 Resposta: C

02. De acordo com o mapa na questão, as áreas apontadas, como por exemplo, sul do MA, oeste de MG e BA, centro-sul do MT e GO, 
norte e oeste do PR, SC e RS, constituem-se em áreas de planaltos desgastados em forma de chapadões e colinas de pequena amplitude 
altimétrica. São áreas típicas de apropriação do cultivo da soja, a partir do processo de tropicalização das sementes, o que permite a 
expansão da Região Sul para as demais regiões, organizada nos moldes do agronegócio com cultivos mecanizados.

 Resposta: C

03. A soja tem origem chinesa e foi inicialmente adaptada às condições mesológicas da região Sul. Posteriormente, o produto em questão 
foi geneticamente tropicalizado, adaptando-se às demais regiões do país. O Centro-Oeste foi a região pioneira nesse processo de 
expansão.

 Resposta: C

04. O mapa demonstra, claramente, haver maior concentração de confl itos pela posse da terra no leste da Amazônia – mais especifi camente, 
na divisa dos Estados de Tocantins, Pará e Maranhão, onde ocorre a confl uência dos rios Tocantins-Araguaia. Trata-se da região conhecida 
como Bico do Papagaio, onde o avanço da fronteira agrícola tem intensifi cado a derrubada da fl oresta e o acirramento das disputas 
entre proprietários e posseiros pelas terras.

 Resposta: B

05. De acordo com o gráfi co e com a referência à distribuição das áreas rurais no Brasil, conclui-se que predominam, no país, os imóveis 
improdutivos. Em quatro regiões, essa situação é vista, demonstrando o grande subaproveitamento do espaço agrícola nacional.

 Resposta: A

06. O esquema I representa a cadeia de comercialização tradicional onde participam vários intermediários localizados em sucessivos centros 
urbanos, onerando o preço pago pelo consumidor fi nal. O esquema II indica a cadeia de comercialização dos supermercados onde 
os intermediários são substituídos por inúmeras fi liais de compra próximas às áreas de produção e enviadas diretamente ao depósito 
central localizado na metrópole e daí distribuídos aos estabelecimentos varejistas da rede. O esquema III, por sua vez, representa a 
cadeia de comercialização cooperativa, controlada pelos produtores rurais que comercializam os seus produtos nos grandes centros 
urbanos. 

 Resposta: A

07. 
A) Complexos agroindustriais são grandes cadeias produtivas que articulam a produção agrícola com a produção industrial e com os 

setores de comércio e serviço.
 
B) Duas das consequências:
 •  aumento do êxodo rural;
 • imposição de regras comerciais;
 • controle dos preços das mercadorias;
 • aumento do desemprego / pobreza no campo;
 • imposição de padrões de produção nocivos ao meio ambiente;
 • imposição por parte das empresas de padrões técnicos de produção;
 • eliminação das pequenas empresas e dos pequenos produtores rurais.

08. O Centro-Oeste é hoje o celeiro do Brasil. O crescimento do agronegócio ocorreu de forma espetacular, o que contribuiu para o maior 
desenvolvimento dessa região, e aumentou a contribuição desse setor para o PIB nacional. 

 Resposta: D
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09. No atual processo de ocupação da Amazônia brasileira através do avanço das frentes agrícolas pioneias, primeiramente procede-se a 
abertura das áreas que se dão através das queimadas e da extração das árvores com madeira de lei. Após algum tempo, à medida que 
nascem gramíneas depois da queimada, procede-se à criação de gado. Uma vez assentado o terreno, o gado é retirado – conduzido 
às novas áreas desmatadas – e se faz o cultivo de grandes lavouras comerciais como o algodão, a soja e o milho.

 Resposta: B

10. O Brasil se destaca no cenário internacional como um grande exportador de commodities que necessitam de grandes extensões de 
terra para o cultivo de monoculturas, degradando áreas de fl oresta nativa. .

 Resposta: A


