


16- A inserção de tecnologias e de sistemas mecanizados no âmbito da
produção agrícola vem ocasionando profundas transformações no
espaço geográfico do Brasil e do mundo. Entre essas transformações,
podemos considerar:

a) a aceleração do processo de êxodo rural

b) o reordenamento democrático do espaço rural

c) a concentração da mão de obra no meio agrário

d) o processo de distribuição de terras agrícolas

e) a subordinação da cidade em relação ao campo
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17- Sobres os impactos ambientais na agricultura , assinale
V ou F para os itens seguir.

( ) 1. o plantio de uma única espécie, em grandes extensões
de terra, causa desequilíbrios nas cadeias alimentares pré-
existentes, favorecendo a proliferação de pragas;
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( ) 2. os cortes feitos nas encostas das montanhas, para a
formação de degraus, onde são feitos cultivos, provocam
um revolvimento dos solos, o que facilita o transporte dos
nutrientes pelas águas das chuvas;
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( ) 3. a maciça utilização de agrotóxicos provoca a
proliferação de linhagens resistentes, forçando o uso de
pesticidas cada vez mais potentes, o que causa danos tanto
aos trabalhadores que os manuseiam quanto aos
consumidores de alimentos contaminados;
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( ) 4. a utilização indiscriminada de agrotóxicos acelera a
contaminação do solo e seu empobrecimento, ao impedir
a proliferação de micro organismos fundamentais para sua
fertilidade.
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18- Tomates de amadurecimento lento, frutas cítricas resistentes à geada,
soja resistente à herbicida e com mais proteína, batatas maiores e com polpa
mais densa são alguns dos produtos que estão disponíveis no mercado ou
estarão nos próximos anos. Esses produtos referidos fazem parte do que se
poderia designar como uma Nova Revolução na agricultura, decorrentes mais
especificamente de um fato mencionado a seguir. Assinale-o.

a) Utilização de novos insumos agrícolas

b) Mudança climática global

c) Realização de Reforma Agrária em áreas de solos férteis

d) Alterações do meio ambiente

e) Engenharia genética
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19- O agronegócio, também conhecido
por seu nome em inglês "agribusiness",
cujas cadeias produtivas se baseiam na
agricultura e na pecuária, apresenta um
grande dinamismo econômico e pode
fazer do Brasil um dos maiores produtores
agropecuários do mundo.

Com relação ao agronegócio cite 
características marcantes.
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Resp. O agronegócio é o conjunto da cadeia produtiva ligado à
agropecuária, incluindo todas as atividades de indústria e
serviços de antes, durante e depois da produção. Essa cadeia
movimenta a economia, ao empregar trabalhadores, gerar
renda e pagar impostos.
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20- No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da
economia, sendo uma das mais importantes atividades a
impulsionar o crescimento do PIB nacional. Nesse contexto, o tipo
de prática predominante é:

a) a agricultura familiar, com elevado emprego de tecnologias.

b) o agronegócio, com predomínio de latifúndios.

c) a agricultura sustentável, com práticas extrativistas.

d) a agricultura itinerante, com técnicas avançadas de cultivo.
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Sobre as atividades agropecuárias assinale V ou F.  

(    ) I. A agropecuária comercial moderna caracteriza-se pelo uso intensivo de 
recursos tecnológicos, como máquinas e insumos. É necessário que a produção 
seja acompanhada por mão de obra especializada. 
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( ) II. Nos últimos anos, surgiu um novo recurso tecnológico, decorrente da
pesquisa biotecnológica e voltado para a produção agrícola, que são os
transgênicos. Seus defensores argumentam que, com seu cultivo e utilização,
aumentará a produção de alimentos no mundo.
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( ) III. Com a utilização de agrotóxicos, pode-se eliminar os insetos nocivos,
acabando com o ápice da cadeia alimentar. Por outro lado, é possível ocorrer
contaminação do aquífero confinado e do solo, por meio dos macro-
organismos, que podem desaparecer e tornar o solo fértil.
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