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Questão 1 
 
O Clima seco e árido reduz as possibilidades de pragas nas lavouras. Isso faz com que a área 
fruticultora do Rio Grande do Norte seja considerada livre da mosca da fruta. A predominância dos 
baixos índices de pluviosidade permite controle total da quantidade d’água a ser absorvida pela 
planta, que, juntamente com a tecnologia, determina o teor de açúcar dos frutos, viabilizando a 
venda do produto no mercado internacional.  
 
 
 
Questão 2   
 
A maior organização dos trabalhadores rurais, que buscam soluções para a questão da terra e 
para a concretização da reforma agrária, tem levado esses trabalhadores a promoverem a 
ocupação de propriedades rurais como forma de pressionar e acelerar o processo de 
desapropriação gerando conflitos entre estes e os proprietários rurais.   
 
A histórica concentração fundiária uma vez que, a maior parte das terras está apropriada por um 
pequeno número de proprietários enquanto uma parcela significativa de trabalhadores rurais não 
tem acesso a esse meio de produção.  
 
A ausência de uma política eficiente de reforma agrária, o que contribui para a manutenção da 
estrutura fundiária concentrada e desigual que resulta na exclusão de uma parcela significativa de 
agricultores impelindo-os a condição de pobreza e miséria.  
 
A falta de incentivos governamentais aos pequenos agricultores, fato que perpetua a estrutura 
fundiária desigual.  
 
A mecanização e modernização das atividades agropecuárias especialmente a partir dos anos 
1970, o que promoveu o desemprego estrutural excluindo do sistema de trabalho milhares de 
trabalhadores rurais ampliando as tensões sociais no campo.  
 
A mecanização e modernização também excluíram do processo produtivo uma grande quantidade 
de pequenos agricultores que, por não conseguirem competir no sistema produtivo, desfez-se de 
suas terras ampliando ainda mais a concentração fundiária.   
 
A existência de relações de trabalho opressivas que ainda se vale de práticas perversas, como a 
utilização de trabalho escravo e infantil.  
 
 
A grilagem de terras, prática muito comum no meio rural brasileiro, gera conflitos entre posseiros e 
grileiros, geralmente grandes fazendeiros ou mesmo empresas, que de forma ilícita expulsam os 
agricultores das terras apossadas, utilizando-se habitualmente de violência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 3   
 

Este é o bioma mais devastado do mundo. Restam apenas algumas pequenas manchas o que 
contribuiu para o quadro atual de quase extinção. Entre as principais ameaças à biodiversidade e à 
dinâmica das Florestas Temperadas, encontram-se: a agricultura, pois o aproveitamento do solo 
fértil favoreceu a disseminação de práticas agrícolas intensivas ou semi-intensivas que ameaçam a 
flora e a fauna em virtude do desmatamento e do uso de insumos agrícolas. A urbanização é outro 
importante fator, a área de ocorrência deste bioma é hoje, uma das mais intensamente 
urbanizadas e industrializadas do mundo, especialmente no continente europeu onde esta 
vegetação está quase extinta.   

 
 
Questão 4  
 
A) As estratégias adotadas pelos países subdesenvolvidos para disputar os investimentos das 

multinacionais são: ampliação de vantagens fiscais; manutenção de baixos níveis salariais; 
modificação das leis trabalhistas tornando-as mais brandas; investimento de recursos públicos 
para a formação e qualificação de mão-de-obra adequada às necessidades das empresas. 
Investimentos em melhoria da infraestrutura local como portos, aeroportos, estradas.  
 

B) Com a subcontratação as multinacionais obtêm maiores lucros, pois esse procedimento exige 
menos investimentos reduzindo os gastos com o processo produtivo. Além disso, permitir a 
essas empresas maior flexibilidade na realização dessas subcontratações, uma vez que, é 
possível mudar as empresas subcontratadas ou deslocar a produção com maior rapidez para 
regiões onde as oportunidades de lucro tornam-se mais vantajosas.  
 
 

 


