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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

46



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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21- Observe a imagem a seguir e faça o que se pede:
A pecuária desenvolvida com o gado confinado, utilizando ração,
cuidados sanitários constantes, visando a precocidade do
crescimento e do abate ou o aumento da produção de leite é
conhecida como criação
a) intensiva.
b) extensiva.
c) semi-intensiva.
d) semi-extensiva.
e) natural.
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22- Nas grandes cidades brasileiras, a falta de moradia e o
aumento do desemprego estão diretamente relacionados à
existência de que tipos de habitação?

a) Favelas e condomínios.
b) Favelas e cortiços.
c) Mansões e vilas.
d) Vilas e bairros.
e) Lugarejos e condomínios.
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23- A polarização que os centros urbanos exercem uns sobre os outros 
determina a hierarquia urbana, em escala nacional. Nessa perspectiva, 
a concepção de metrópole regional abrange 

a) extensas regiões, com influências que ultrapassam o limite estadual. 

b) cidades menores e vilas dentro de um limite determinado pelo 
centro regional

c) distritos, povoados, comunidades rurais e áreas vizinhas, no limite 
municipal 

d) todo o território nacional, direcionando a vida econômica e social

e) centros regionais menores, com raio de ação inferior à esfera 
estadual
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24- Um conjunto de municípios contíguos e integrados
socioeconomicamente à uma cidade central, com
serviços públicos e infraestrutura comuns, define a:
a) metropolização
b) área metropolitana.
c) rede urbana
d) megalópole
e) hierarquia urbana
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