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Exercício 07- “Dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) indicam que, neste ano, a safra brasileira de soja deve crescer 25,3%, 
recuperando-se do mau desempenho causado pela seca em regiões produtoras 
em 2012.

Os crescentes resultados da soja no contexto da história econômica recente da 
agropecuária brasileira são oriundos de quais fatores?

Aumento da produtividade e da atuação do agronegócio.

Expansão da fronteira agrícola para o centro oeste.
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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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03- Existem diversos tipos diferentes de poluição, sendo todos prejudiciais
ao meio ambiente. Algumas poluições, no entanto, são pouco lembradas,
como é o caso da poluição desencadeada quando o volume de determinado
som é superior àqueles considerados normais.

A qual impacto se refere o fragmento acima?

POLUIÇÃO SONORA
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04- NA IMAGEM ABAIXO, TEMOS A CARACTERIZAÇÃO DE QUAL IMPACTO
AMBIENTAL?

ILHAS DE CALOR
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05- No contexto da agricultura colonial brasileira, estabeleceram-se as
chamadas plantations, caracterizadas pela monocultura, formação de
latifúndios e produção voltada à exportação.

Os sistemas de plantations são característicos

a) de sistemas intensivos minifundiários

b) de sistemas agrícolas tradicionais

c) de sistemas agrícolas modernos

d) de sistemas produtivos de curta duração

e) de sistemas agroindustriais de massa
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06- A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio
rural permite a realização de distintas classificações acerca dos sistemas agrícolas.
A mais clássica tipologia realizada opõe os métodos ditos primitivos – com uso de
amplas áreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa – dos métodos
mais avançados – com produção em alta densidade, técnicas avançadas e
utilização de tecnologias mais bem delineadas.
A classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias:
a) subdesenvolvida e desenvolvida
b) primitiva e moderna
c) familiar e latifundiária
d) intensiva e extensiva
e) tradicional e alternativa
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