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Simulado sobre Agricultura brasileira 
Concurso Professor de Geografia 

 
01. (Ano: 2018/Banca: MPE-GO) A característica fundamental é que ele não é mais             
somente um agricultor ou um pecuarista: ele combina atividades agropecuárias com outras            
atividades não agrícolas dentro ou fora de seu estabelecimento, tanto nos ramos            
tradicionais urbano-industriais como nas novas atividades que vêm se desenvolvendo no           
meio rural, como lazer, turismo, conservação da natureza, moradia e prestação de serviços             
pessoais. Essa nova forma de organização social do trabalho é denominada:  
a) Terceirização. 
b) Agronegócio. 
c) Grilhagem. 
d) Parceria 
e) Cooperativismo. 
 
02.(Ano: 2018/Banca: CONSULPLAN) Na agricultura brasileira, predominam a mão de obra           
familiar em pequenas e médias propriedades agrícolas. Nas propriedades em que a            
agricultura familiar é extensiva, muitas vezes os membros da família buscam trabalho nas             
cidades ou em outras lavouras, onde trabalham temporariamente nas épocas de plantio ou             
colheita, e retornam à sua terra apenas em períodos de maior atividade agrícola. Existem              
também outros tipos de relação de trabalho envolvendo trabalhadores rurais que possuem            
terras ou não, compondo diferentes tipos de mão de obra no campo. Das alternativas a               
seguir assinale aquela em que o trabalho é considerado contraditório aos direitos humanos. 
a) Trabalho assalariado.  
b) Parceria e arrendamento.  
c) Trabalho temporário ou sazonal.  
d) Trabalho em regime de escravidão. 
 
03. (Ano: 2018/Banca: CONSULPLAN) No processo de transformação do modo de           
produção no campo, intensificou-se a mecanização da agricultura, com a introdução de            
máquinas com motores a explosão e incorporações de adubos sintéticos e herbicidas            
químicos. Essa proximidade entre indústria e agricultura intensifica, após a Segunda Guerra            
Mundial, o que foi chamada de Segunda Revolução Agrícola. Nesse período, o            
desenvolvimento dos meios de transporte possibilitou o comércio de produtos em escala            
global. Apesar do desenvolvimento da agricultura moderna ainda persistir, principalmente          
nos países subdesenvolvidos e emergentes, na agropecuária tradicional predominam a          
baixa produtividade, o uso de técnicas, recursos e ferramentas rudimentares e dependentes            
de condições naturais e de elevado emprego de mão de obra. Os atuais sistemas de               
produção agropecuários podem ser classificados de acordo com a produtividade alcançada           
e os lucros obtidos, independentemente da área utilizada, dividindo-se em sistemas           
intensivo e extensivo de produção agropecuária. Sobre os sistemas intensivo e extensivo na             
agricultura e pecuária, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
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( ) No sistema intensivo, o modo de produção agrícola implantado nas propriedades faz o               
uso constante de técnicas e de tecnologias modernas, como seleção de sementes e             
plantas, sistemas de irrigação, estufas para controle da temperatura e da intensidade dos             
raios solares que atingem as plantas, adubos e herbicidas industrializados, equipamentos e            
veículos modernos, entre outros processos controlados pelo ser humano que diminuem a            
dependência direta das condições naturais para alcançar maior produtividade em menor           
tempo de utilização da terra. 
( ) No sistema extensivo, o modo de produção agrícola é tradicional sem tecnologia              
moderna nem métodos mais avançados de conservação da terra, com o uso do arado de               
tração animal. Nesse sistema há dependência direta das condições naturais da terra e dos              
fatores climáticos. No entanto, por razão dessas condições, comumente, a produtividade           
alcançada por área é baixa. 
( ) No sistema de produção intensivo na pecuária, os animais têm uma dieta alimentar               
definida pelas pastagens nativas, andam soltos por uma grande área e não dispõem de              
cuidados veterinários modernos. Essa prática, mais comum para o gado bovino destinado            
ao corte, gera baixa produtividade de carne por área. 
( ) O sistema de produção extensivo na pecuária é caracterizado pela reprodução do gado e                
das aves para a produção de carnes e outros derivados por meio de técnicas, como               
inseminação artificial, melhoramento genético e controle de cruzamentos, entre outras.          
Esses procedimentos permitem alcançar elevadas taxas de produtividade na pecuária. 
 
A sequência está correta em 
a) V, V, F, F.  
b) V, V, V, V.  
c)  V, F, F, F. 
d) F, F, F, F.  
 
04. (Ano: 2018/Banca:CESPE) A formação socioespacial da agropecuária de Alagoas é um            
processo histórico marcado por vários ciclos econômicos, iniciando-se com o pau-brasil, o            
algodão e passando pela pecuária e cana-de-açúcar. Considerando essas informações,          
julgue o item seguinte, referente à agroindústria alagoana. 
 
As usinas de cana-de-açúcar vinculam-se diretamente ao agronegócio exportador brasileiro,          
sendo na Zona da Mata a concentração desse tipo de usina em Alagoas. 
Certo  Errado 
 
05. (Ano: 2018/Banca: CESPE) Com referência à divisão inter-regional do trabalho e da             
produção no Brasil, julgue o item a seguir.  
 
As atividades corporativas de empresas nacionais e internacionais (produção, circulação,          
distribuição e consumo) integram partes expressivas do território brasileiro, por meio de            
redes de infraestruturas, de informação e comunicação. 
 
 Certo  Errado 
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06. (Ano: 2018/Banca: CESPE) Julgue o item subsequente, a respeito da evolução da             
estrutura fundiária rural e dos movimentos demográficos no território brasileiro. 
A internacionalização da agropecuária brasileira ainda é totalmente dependente de          
investimentos de conglomerados e empresas estrangeiras que compram empresas         
nacionais do setor e terras para cultivo. 
 
Certo  Errado 
 
07. (Ano: 2018/Banca: CESPE) Julgue o item subsequente, a respeito da evolução da             
estrutura fundiária rural e dos movimentos demográficos no território brasileiro. 
 
A agricultura científica e o agronegócio têm impacto direto na concentração fundiária e no              
mercado de trabalho no campo, pois as empresas agrícolas compram ou arrendam vastas             
extensões de terra para o cultivo e geram empregos especializados, impondo novas            
relações de trabalho para os agricultores, que não têm condições técnicas e financeiras             
para competir com esse modelo de agricultura. 
Certo  Errado 
 
08. (Ano: 2018/Banca: CESPE) A respeito da dinâmica do agronegócio brasileiro, julgue o             
item que se segue. 
 
A expansão da fronteira agrícola na Amazônia Legal é marcada por conflitos entre             
assentados e grandes projetos agropecuários e de mineração e por intensa devastação e             
desperdício dos recursos naturais e da biodiversidade, o que compromete o futuro da             
região. 
 
Certo  Errado 
 
09. (Ano: 2018/Banca: CESPE) A respeito da dinâmica do agronegócio brasileiro, julgue o             
item que se segue. 
 
A divisão territorial do trabalho existente em regiões produtivas do agronegócio é            
organizada em dois circuitos da economia local: o circuito superior, comandado pelas            
empresas e produtores hegemônicos do agronegócio, e o circuito inferior, formado a partir             
da agricultura camponesa não integrada diretamente à agricultura tecnificada. 
 
Certo  Errado 
 
10. (Ano: 2017/Banca: MPE-GO) A característica fundamental é que ele não é mais             
somente um agricultor ou um pecuarista: ele combina atividades agropecuárias com outras            
atividades não agrícolas dentro ou fora de seu estabelecimento, tanto nos ramos            
tradicionais urbano-industriais como nas novas atividades que vêm se desenvolvendo no           
meio rural, como lazer, turismo, conservação da natureza, moradia e prestação de serviços             
pessoais. 
Essa nova forma de organização social do trabalho é denominada: 
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a)  Terceirização.  
b) Agroextrativismo coletivo. 
c) Grilhagem. 
d) Agronegócio.  
e) Cooperativismo. 
 
GABARITO 
01. b 
02. d 
03. a 
04. certo 
05. certo 
06. errado 
07. certo 
08. certo 
09. certo 
10. d 
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