
 
 

http://simuladosquestoes.com.br/ 
 

Simulado sobre Questão Fundiária 
Concurso Professor de Geografia 

 
01.(Ano:2016/Banca:FCC) Novos estudos sobre o campo brasileiro estão sendo reunidos          
em um Atlas da Terra que, de modo geral, não apresentará grandes novidades, pois  
a) as médias propriedades ocupam menos de 10% das terras agrícolas. 
b) os minifúndios passaram a representar 40% da área agrícola do país.  
c) as pequenas propriedades têm menor peso relativo que os minifúndios. 
d) as terras indígenas somam cerca de 30% do território nacional. 
e) a última década se caracterizou por nova concentração de terras.  
 
02. (Ano:2015/Banca:IDECAN) O trecho da reportagem retrata um conflito comum no           
espaço agrário brasileiro.  

A comunidade Guarani Kaiowá mais ameaçada do momento, o tekoha Apyka'i, no             
município de Dourados (MS), poderá enfrentar mais uma reintegração de posse. 
Uma nova manobra judicial garantiu que uma decisão ‒ já cumprida ‒ da Justiça Federal de                
2009, em favor (...) proprietário da Fazenda Serrana, fosse, mais uma vez, utilizada contra              
os indígenas. 
Agora, os Kaiowá têm 30 dias para sair do local, onde estão acampados desde setembro de                
2012. O prazo para o despejo passa a contar a partir desta segunda-feira, 27. A liderança                
da comunidade, Damiana, reafirma que os indígenas não sairão da terra. 
(Disponível em: http://www.brasildefato.com.br/node/27250. Publicada em: 28/01/2014.      
Acesso em: 28/09/2014. 
 
Considerando as características da região mencionada no texto, assinale a alternativa que            
melhor apresenta uma causa e uma consequência do problema retratado. 
a) O avanço da agricultura de cana-de-açúcar para a produção de biocombustíveis e o              
comprometimento do modo de vida indígena. 
b) O avanço das áreas de pasto para a pecuária intensiva leiteira e o assassinato frequente                
de lideranças indígenas. 
c) O interesse dos proprietários em expandir a produção de laranja e a alta mortalidade               
infantil da população indígena. 
d) O avanço das grandes fazendas produtoras de café e a precarização das condições da               
mão de obra indígena nas lavouras. 
 
03.(Ano:2014/Banca:FGV) “Principalmente a partir da II Guerra Mundial (1939-1945), o          
Brasil modernizou o processo produtivo da agricultura, com a incorporação de máquinas e             
implementos agrícolas, e também passou a usar adubos sintéticos e agrotóxicos em suas             
lavouras. Isso tornou o setor agrícola mais dependente dos setores urbano e industrial, que              
fornecem as máquinas e os produtos químicos que os produtores rurais utilizam.”  
(Marafon, Glaucio José. O desencanto da terra: produção de alimentos, ambiente e            
sociedade. Rio de Janeiro: Garamond, 2011.)  
 

Material com Milhares de Questões para Concurso: 
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-geografia/ 

 

http://simuladosquestoes.com.br/
http://simuladosquestoes.com.br/professor-de-historia/


 
 

http://simuladosquestoes.com.br/ 
 

Assinale a opção que indica uma das consequências do processo descrito no fragmento             
acima. 
a) O aumento da concentração fundiária. 
b) A expansão da área destinada à produção de alimentos. 
c) A diminuição da erosão dos solos. 
d) A redução do emprego de trabalhadores temporários. 
e) A fixação de uma nova fronteira agrícola. 
 
04. (Ano:2014/Banca:FUNCAB) O Departamento de Planejamento, Monitoramento e        
Avaliação da Regularização Fundiária na Amazônia Legal autuará processo sempre que a            
denúncia contiver os elementos:  
a) identificação do denunciante; identificação do órgão ou entidade denunciada; e avaliação            
dos danos causados. 
b) identificação do denunciante; especificação do fato de origem da denúncia; e avaliação             
dos danos causados. 
c) identificação do denunciante; especificação do fato de origem da denúncia; e            
identificação do órgão ou entidade denunciada. 
d) especificação do fato de origem da denúncia; identificação do órgão ou entidade             
denunciada; e mapa de geoprocessamento. 
e) especificação do fato de origem da denúncia; identificação do órgão ou entidade             
denunciada; e avaliação dos danos causados.  
 
05. (Ano:2013/Banca:CESPE) Desde o período colonial, o espaço geográfico brasileiro foi           
transformado e produzido prioritariamente segundo as necessidades do mercado externo          
em detrimento da formação econômica interna. Foi por meio dessa perspectiva           
colonizadora que, a partir de 1530, as propriedades rurais se organizaram no Brasil.  
Com relação às questões agrária e agrícola no Brasil, julgue o item. 
 
A partir dos anos 50 do século passado, os países capitalistas desenvolvidos intensificaram             
o processo de industrialização da agricultura no mundo subdesenvolvido como parte da            
estratégia de revigoramento do capitalismo em âmbito mundial. Esse fato ficou conhecido            
como Revolução Verde. 
Certo  Errado 
 
06.(Ano:2013/Banca:CESPE) Desde o período colonial, o espaço geográfico brasileiro foi          
transformado e produzido prioritariamente segundo as necessidades do mercado externo          
em detrimento da formação econômica interna. Foi por meio dessa perspectiva           
colonizadora que, a partir de 1530, as propriedades rurais se organizaram no Brasil.  
Com relação às questões agrária e agrícola no Brasil, julgue o item. 
 
Ao longo da história fundiária brasileira, ocorreram diversas manifestações, movimentos,          
revoltas e pressões de trabalhadores rurais pelo acesso à terra, muitas com ganho de              
causa. Esses movimentos sempre foram amplamente divulgados pelas mídias oficiais. 
 Certo  Errado 
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07. (Ano:2013/Banca:ADVISE) Sabemos que a Reforma Agrária no Brasil tem sido alvo de             
grandes manifestações a favor de agricultores desprovidos de terras para plantar. Entre            
essas manifestações, muitas delas são promovidas por movimentos que se agrupam para            
reivindicar terras ao Governo. Assinale a alternativa abaixo que indica um movimento criado             
com o propósito de reivindicar terras para agricultores que não tem onde plantar.  
a) Movimento dos Sem Teto  
b) Movimento dos Sem Terras 
c) Movimento dos Sem Emprego 
d) Movimento de Libertação dos Sem Terras  
e) Movimento dos Agricultores Aposentados 
 
08.(Ano:2013/Banca:ADVISE) A reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de          
promover a distribuição mais justa das terras denomina-se: 
a) Movimento dos Sem Terra 
b) Movimento de Libertação dos Sem Terra 
c) Reforma Agrária 
d) Pronaf 
e) Sistema latifundiário 
 
09. (Ano:2012/Banca:FCC) Leia os textos a seguir.  
I. De acordo com as pesquisas mais detalhadas sobre o tema, o sistema defendido pelo               
MST e geralmente adotado pelo governo − desapropriação e distribuição da terra em             
pequenos assentamentos − tem pouca chance de sucesso, já que caminha na contramão             
da História. Sem competitividade no mercado nem estrutura para engrenar a produção, os             
pequenos produtores que ganham terras acabam fracassando − e retornando à fila da             
exclusão no país.  
        (http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/reforma_agraria/contexto_2.html) 
 
II. Com essa tremenda força política, tenta-se impedir que a realidade do campo brasileiro              
apareça como de fato é: com uma das estruturas fundiárias mais concentradas do mundo e               
em intensificação; com o aumento de famílias acampadas nas beiras das estradas e dentro              
dos latifúndios, com o empobrecimento dos camponeses; com o aumento da expropriação e             
exclusão. O que a mídia nacional procura mostrar é o aumento do conflito, mas não               
apresenta suas causas.  
(http://www4.fct.unesp.br/nera/publicacoes/bernardoengamesaredonda.pdf)  
 
Está correto afirmar que o texto I 
a) defende o apoio do governo aos pequenos produtores familiares, enquanto o II             
demonstra que a reforma agrária não é mais uma necessidade histórica no Brasil. 
b) entende que a reforma agrária é uma proposta ultrapassada, enquanto o texto II destaca               
que os motivos para a reforma agrária ainda estão presentes no campo brasileiro. 
c) entende que o problema do campo é a existência de muitas pequenas propriedades, com               
sistemas de produção atrasados, o que é negado pelo conteúdo do texto II. 
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d) defende, assim como o texto II, a ideia de que somente uma reforma agrária               
revolucionária seria capaz de transformar a realidade do campo brasileiro, dominado por            
latifúndios improdutivos. 
 
10.(Ano:2010/Banca:CESPE) Com base nos dispositivos legais, julgue o item que se segue,            
a respeito de licenciamento e delimitação de APP. 
 
Para regularização fundiária sustentável de área urbana, a intervenção na vegetação ou a             
sua supressão em APP pode ser autorizada, pelo órgão ambiental competente, nas áreas             
ocupadas por população de baixa renda, predominantemente residenciais e incluídas no           
plano de regularização fundiária sustentável do município. 
Certo  Errado 
 
 
GABARITO 
 
01. e 
02. a 
03. a 
04. c 
05. certo 
06. errado 
07. b 
08. c 
09. b 
10. certo 
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