


 Baixa qualidade da maior parte do rebanho nacional;

 Baixa fertilidade devido à alimentação e manejo deficientes e à grande
ocorrência de doenças;

 Alta mortalidade, principalmente de animais jovens;

 Retardamento do crescimento por perdas de peso nas estiagens e alimentação
incompleta;

 Perdas de peso ou morte nas viagens entre as áreas produtoras, de engorda e
de abate;

 Baixa rentabilidade geral, impedindo a introdução de métodos zootécnicos;

 Dificuldades de mercado nacional e de exportação.
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O rebanho bovino brasileiro deriva fundamentalmente do boi
europeu e do zebu indiano, sendo que essas duas variedades se
cruzam normalmente, gerando híbridos férteis.

As raças de origem europeia concentram-se na porção
meridional do país, especialmente na Campanha Gaúcha, no Rio
Grande do Sul, por causa da semelhança climática, o que torna
sua aclimatação mais fácil.
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01- Sobre a agricultura brasileira assinale V ou F para os itens a
seguir

( ) I. A mecanização da agricultura é uma das manifestações da
modernização agrícola e trouxe consigo o êxodo rural.
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( ) II. A estrutura fundiária brasileira mantém-se excludente na medida em
que privilegia o grande capital para as culturas de exportação em detrimento
da agricultura familiar.
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( ) III. A reforma agrária é, atualmente, uma das grandes questões sociais e
políticas do Brasil, congregando vários setores da sociedade e partidos
políticos.
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02- Embora muitos especialistas recomendem o uso da agropecuária
intensiva, em razão de seus benefícios, a utilização do modelo extensivo
ainda é muito comum em todo o país e também em várias partes do mundo,
principalmente em áreas com menor oferta tecnológica. Uma das vantagens
que justifica o emprego da agropecuária extensiva é:

a) o menor uso de fertilizantes e agrotóxicos

b) a possibilidade de produção de transgênicos

c) a redução do preço dos produtos agrícolas

d) o diminuto índice de desflorestamento

e) a maximização da relação custo/benefício
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