


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

56



25- As metrópoles e suas regiões metropolitanas, em linhas
gerais, consolidam-se a partir de uma cidade-núcleo principal e as
cidades-satélites a ela interligadas econômica, estrutural e
socialmente. Quando essa interligação é observada sob o aspecto
da contiguidade espacial geográfica, dá-se o nome de:

a) continuidade urbana

b) urbanização

c) metropolização

d) conurbação

e) integração territorial
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26- No mapa abaixo, podemos observar a representação de um dos
maiores eixos econômicos e populacionais do mundo, chamado de “Bos-
Wash”, que aglomera estruturalmente importantes centros urbanos dos
Estados Unidos, incluindo várias Cidades Globais.

Na referida representação cartográfica, 

temos um dos principais exemplos internacionais de:

a) megalópole

b) região metropolitana

c) conjunto metropolitano

d) macrometrópole

e) metápole
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27- São Paulo e Rio de Janeiro são as duas grandes metrópoles
globais existentes no Brasil. Tais cidades encontram-se
classificadas nesse patamar por apresentarem:

a) uma maior dinâmica de deslocamento intra urbano.

b) um maior mercado consumidor.

c) uma produção intensiva de matérias-primas e produtos
primários.

d) uma cadeira produtiva calcada no pleno emprego.

e) um alcance econômico em nível nacional e internacional.
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28- A urbanização intensificou-se com o advento do capitalismo
industrial, causando transformações no espaço geográfico. O
incremento da tecnologia impactou o segmento econômico,
levando à formação de significativos aglomerados urbanos com
mais de dez milhões de habitantes, sobretudo em países
subdesenvolvidos e emergentes. Nesse contexto, esse espaço
refere-se às

a) megalópoles.
b) megacidades.
c) cidades globais.
d) áreas conurbadas.
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