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1- O que é reforma agrária? 

 

 

 

2- Qual a relação do Iluminismo com a reforma agrária? 

 

 

 

3- Por que a terra possui um valor social? 

 

 

4- Qual é o principal objetivo da terra, de acordo com a reforma agrária? 

a) O principal objetivo da terra, de acordo com a reforma agrária, é que toda a 

população se beneficie dos bens por ela produzidos. 

b) O principal objetivo da terra, de acordo com a reforma agrária, é que parte da 

população se beneficie dos bens por ela produzidos. 

c) O principal objetivo da terra, de acordo com a reforma agrária, é que somente os mais 

ricos se beneficiem dos bens por ela produzidos. 

d) O principal objetivo da terra, de acordo com a reforma agrária, é que somente a 

classe média se beneficie dos bens por ela produzidos. 

5- Por que os adeptos da reforma agrária são contra os latifúndios? 

 

 

 

6- Desde o início da história do Brasil – mais precisamente em 1530 –  a terra 

esteve concentrada nas mãos de um pequeno grupo. Prova disso foram 

as____________________________________: 

a) Capitanias familiares 

b) Capitanias patronais 
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c) Capitanias hereditárias 

d) Capitanias matrimoniais 

7- O MST foi o resultado de intensas lutas de camponeses contra a concentração de 

terras no país. Qual o significado da sigla MST? 

a) Movimento dos Senhores de Terras 

b) Movimento dos Senhores sem Terras 

c) Movimento dos Sem Teto 

d) Movimento dos Sem Terra 

8- É importante ressaltar que o Brasil, durante muito tempo, foi comandado 

a) Pelos jesuítas 

b) Pela elite latifundiária 

c) Pelos donos de indústrias 

d) Pelos trabalhadores 

9- Por isso, a questão agrária, atualmente, é extremamente delicada por envolver 

_____________________________________ que têm uma linhagem familiar com 

profunda influência na política nacional. 

a) Pequenos agricultores 

b) Médios agricultores 

c) Proprietários de terras 

d) Comerciantes 
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