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QUESTÕES  (1ª.  PARTE) 
1. Sobre a Moratória da Soja é incorreto afirmar que: 
A [   ] Trata-se de um acordo voluntário assinado em 

2006, entre representantes da sociedade civil, 
indústria e governos.  

B [   ] A partir da sua renovação em 2016, tornou-se um 
acordo permanente. 

C [   ] Visa impedir a comercialização da soja produzida 
em áreas desmatadas na Amazônia.  

D [x ] Desde sua assinatura, a área plantada com soja 
aumentou na Amazônia. 

 
2. Disse que houve _____________ quando soja 
produzida em uma área embargada é comercializada 
como se tivesse sido produzida em áreas regularizadas: 
A [x ] “lavagem”  
B [   ] “vazamento” 
C [   ] “peculato”  
D [   ] “estelionato” 
 
3. Segundo o texto, o que são “laranjas”? 
 
R - Pessoas cujos nomes e documentos de 

identidade servem como fachada para atividades 

ilegais 
4. Fornecedores podem tentar burlar a Moratória por 
que mecanismos? 
A [   ] Indicar a origem como sendo de outra 

propriedade regularizada do mesmo produtor. 
B [   ] Misturar a carga com o produto de áreas 

regulares da mesma propriedade. 
C [   ] Falsificar a origem como sendo a propriedades 

de terceiros.  
D [x ] Todas as alternativas estão corretas. 
 
5. Qual o comportamento dos fazendeiros quando 
as suas áreas se tornam mais valiosas para soja do que 
para pecuária? 
R - Acontece um forte incentivo para que os 

fazendeiros vendam suas terras para produtores 

de soja e usem o dinheiro para comprar terras 

mais baratas em outros lugares que eles desmatam 

para formar pastagem para o gado. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÕES  (2ª. Parte) 
6. Que fatores tornam a pressão sobre a floresta 
amazônica um cenário ainda mais controverso? 
R - A propriedade da terra não definida (clara) e 

frequentes disputas (conflitos) pela (posse da) 

terra. 

 
7. Qual o tamanho da área de florestas públicas não 
destinadas na Amazônia: 
A [   ] 288 milhões de hectares 
B [   ] 312,6 milhões de hectares 
C[x  ] 70 milhões de hectares 
D [   ] 92 milhões de hectares 
8. Que fatores fazem com que as florestas públicas 
sejam um alvo fácil para apropriação de terras outros usos 
inescrupulosos: 
R - A falha dos governos estaduais e federal em 

alocar essas áreas a um uso específico o que tem 

levado a uma supervisão inadequada (dessas 

áreas) pela agência pública responsável 

(designada). 

9) Sobre a efetividade das áreas protegidas em 
evitar o desmatamento, pode-se dizer que: 
A [   ] Depende de quem conduz a gestão se o governo 

federal ou estadual. 
B [   ] Parques são mais efetivos que florestas 

nacionais. 
C[x  ] Terras indígenas têm o potencial de reduzir o 

desmatamento ilegal.  
D [   ] Assentamentos rurais são menos efetivos. 
10) Porque áreas protegidas de uso sustentável 
seriam mais efetivas em evitar o desmatamento do que as 
de proteção integral em áreas próximas de ameaças de 
desmatamento? 
R- Porque elas favorecem (encorajam) a economia 

Florestal local, o que aumenta o valor local das 

florestas, a repartição dos benefícios, e as rendas 

(os ganhos). Neste processo, estas economias 

podem criar aliados imbuídos de interesse na 

conservação das florestas, o que auxilia na 

promoção da gestão ativa das florestas. 


