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01  A MATOPIBA é a região limítrofe entre os estados de 
 Maranhão,  Tocantins, Piauí e Bahia, que se tornou um dos 
principais pontos de expansão da fronteira agrícola nacio-
nal, especialmente para a produção de soja. 

02  Os minifúndios são propriedades rurais com área inferior 
a um módulo fiscal. Enquadram-se na modalidade agri-
cultura familiar, pois esse conceito agrega os produtores 
rurais que habitam e trabalham em imóveis de até quatro 
módulos fiscais (minifúndios e pequenas propriedades).

ATIVIDADES PARA SALA

01  Sugestões de respostas: Concentração fundiária; esgota-
mento dos solos pelo uso da monocultura; prejuízos ao 
abastecimento interno pela prioridade às exportações; 
exploração da mão de obra escrava ou mal assalariada; 
fortalecimento de poderosas oligarquias rurais.

02  C
 O cultivo de arroz no Sudeste Asiático é muito tradicio-

nal, sendo conhecido como sistema de jardinagem com 
pequenas propriedades ao longo das grandes extensões 
de várzeas fluviais, com mão de obra numerosa e práticas 
técnicas com pouca mecanização.

03  C

 A Lei de Terras, aprovada no Brasil em 1850, determinava 
que as terras que não pudessem ser legalizadas mediante 
compra e registro deveriam ser devolvidas ao Estado 
brasileiro. Como a legalização era um processo caro, a 
referida Lei contribuiu para aumentar a concentração de 
terras nas mãos da elite brasileira.

04  Apesar de os três países disporem de grande quantidade 
de terras agriculturáveis em seus extensos territórios, 
China e Índia direcionam a maioria de sua produção ao 
abastecimento interno, por conta da  superpopulação lá 
existente, ao contrário do que ocorre no Brasil.

05  D

 As afirmativas I, II e IV estão corretas pelos seguintes moti-
vos: o agronegócio torna o país competitivo no mercado 
mundial; o mercado interno é abastecido em sua maioria 

pela agricultura familiar; a grilagem amplia o número de lati-
fúndios, aumentando a concentração de terras.

 As afirmativas III e V estão incorretas porque existe forte 
concentração fundiária no Brasil e a pecuária tem forte 
competitividade no mercado mundial.  

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  A

 O agronegócio brasileiro baseia-se nos latifúndios, ou 
seja, grandes concentrações de terras com uma única 
produção.

02  E

 O campo africano caracteriza-se por destinar as melho-
res terras para as elites e produzir para a exportação, 
enquanto a população mais pobre fica com as terras 
menos produtivas. Não há, de modo geral, forte partici-
pação de renda estatal nesse campo. As melhores terras 
são de fato produtivas, sem predomínio da especulação 
fundiária. As pequenas propriedades familiares e produ-
toras de alimentos para o mercado interno instalam-se nas 
piores terras, em situação extremamente precária.

03  A

 A atual expansão da fronteira agrícola iniciou-se na 
década de 1970, sobre a região do Cerrado. É um pro-
cesso posterior aos citados nas demais alternativas, 
como aquele incentivado no governo Vargas e as expan-
sões que ocorreram pela modernização agrícola do pós-
-Segunda Guerra. Como o texto faz menção à expansão 
moderna, trata-se do avanço sobre o Centro-Oeste.

04  C
 O agronegócio não tem preocupação com a produção 

orgânica. A Região Centro-Oeste expandiu-se mais recen-
temente que a Região Sudeste. Mesmo com o sucesso do 
agronegócio, o Brasil destina grande parte da sua produção 
para a exportação e permanece dependente da importação 
de vários gêneros para serem usados como matéria-prima. 
A consequente expansão das fronteiras agrícolas ocorre por 
meio do desmatamento, acentuando-o.

05  C
 Diversos impactos podem ser citados: desmatamento e 

degradação no Cerrado e na Amazônia; compactação e 
perda de fertilidade de solos; comprometimento dos rios 
por conta de seu assoreamento; emissão de gases que 
agravam o efeito estufa pelas queimadas e pela própria 
concentração de gado ruminante; entre outros aspectos.

Resoluções Resoluções
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06  B
 O agronegócio é gerido por grandes empresas, que con-

trolam todas as etapas da produção do campo, empre-
gam tecnologias de ponta e abastecem indústrias e mer-
cado externo. O campesinato pratica policultura com 
métodos mais tradicionais e menos tecnológicos.

07  A
 Rio Grande do Sul e Mato Grosso são os maiores produ-

tores brasileiros de arroz.

08  E
 O modelo de agronegócio desenvolvido no Brasil carac-

teriza-se pelo latifúndio e pela produção em larga escala 
das chamadas commodities. Nesse sentido, há direciona-
mento para a exportação como modo de escoamento da 
produção do setor. Logo, na balança comercial do país,  
a presença do agronegócio é de extrema relevância. Vale 
ressaltar os inúmeros incentivos recebidos nos últimos 
anos pelo agronegócio, tornando-o um dos principais 
setores da economia brasileira. 

09  A
 A agricultura de jardinagem caracteriza-se pela produção 

de arroz em terraços alagados e ausência de maquinário 
pesado, com produção manual.

10  C
 A agricultura patronal, em grandes propriedades, meca-

nizada e com produção voltada para as indústrias e para 
o mercado externo, predomina nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste. A agricultura familiar é mais numerosa nas 
regiões Norte e Nordeste e caracteriza-se por ocorrer 
em pequenas propriedades, com produção voltada para 
o mercado interno, aplicando técnicas tradicionais.
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