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#Reconhecer os tipos de pecuária
existentes no mundo

#Avaliar a importância da pecuária
para economia mundial

ROTEIRO DE AULA
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A pecuária (do latim pecus, em português gado) pode ser definida
como sendo a atividade de criação de determinados rebanhos
com fins exploratórios.
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a)Pecuária extensiva:
A pecuária extensiva caracteriza-se por abranger rebanhos numerosos, criados
à solta, geralmente em solos pobres ou esgotados, normalmente sem tratos
especiais, o que requer pouca mão-de-obra. Os animais, dispersos em grandes
áreas com pastagens naturais, procuram seu próprio alimento.
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b) Pecuária intensiva:
As características básicas desse sistema se opõem às do sistema extensivo.
Geralmente, abrange pequenos rebanhos, criados em pequenas áreas,
submetidos a muitos cuidados com higiene e saúde, o que exige maior
quantidade de mão-de-obra para o seu desenvolvimento.

5



Apesar de alguns dos rebanhos 
brasileiros estarem entre os maiores 

do mundo, como é o caso dos 
bovinos, dos equinos e dos suínos, a 

pecuária brasileira é pouco 
significativa para a economia do 

país, já que não são feitos grandes 
investimentos nessa área.
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 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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RANICULTURA
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CARCINICULTURA
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01- A Região Sul se destaca em termos de atividade criatória e
entre as regiões brasileiras é a que dispõe do maior rebanho de:

a) bovinos e equinos
b) equinos e asininos
c) asininos e muares
d) suínos e ovinos
e) ovinos e caprinos
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02- O Pantanal mato-grossense possui
características singulares que o
individualizam e tornam uma unidade
fisiográfica e morfoestrutural única no
território brasileiro, com uma economia
caracterizada pela:

a) criação extensiva de gado bovino.
b) criação intensiva de gado bovino.
c) extração mineral.
d) elevada densidade de produção 
agrícola.
e) policultura comercial.
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03- A maior parte do rebanho bovino brasileiro está concentrada na 
região:

a) Sudeste
b) Sul
c) Centro-Oeste
d) Nordeste
e) Norte
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01- O rebanho ovino do Brasil, em razão das condições climáticas mais 
favoráveis, concentra-se principalmente no Estado de:

a) São Paulo
b) Mato Grosso
c) Rio Grande do Sul
d) Rio de Janeiro
e) Pará
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01. [ 178237 ]. (Ufrgs 2018)  Observe a 

charge abaixo.

Assinale a alternativa que indica a correta relação, ilustrada

pelos dois quadros.

a) O êxodo rural causou a redução dos empregos no campo,

intensificou a urbanização do Brasil e gerou o crescimento

desorganizado das cidades.

b) A mecanização das áreas rurais gerou desemprego no

campo, mas propiciou melhores ofertas de trabalho e

condições de vida nas áreas urbanas.

c) Os latifúndios contribuíram para uma melhor distribuição das

terras nas áreas rurais, redistribuindo a população nas áreas

urbanas.

d) As cidades atraíram os trabalhadores rurais que optaram por

oportunidades de trabalho mais vantajosas.

e) A política agrária modernizou o trabalho no campo,

concentrou a posse da terra e gerou, em condições precárias,

o êxodo rural dos migrantes para as cidades.



27

02. [ 181120 ]. (Uefs 2018) Longe de mim querer estragar o apetite de alguém, mas a

gente não está consumindo carne demais? Nosso olho grande está devastando o planeta,

segundo o relatório “Apetite por destruição”, da ONG WWF. E quem só come peixe ou

frango também tem a sua parcela de responsabilidade, pois o problema não é somente

desmatar para fazer pasto.

(www.umagotanooceano.org. Adaptado.)

Em relação ao espaço rural e à produção agropecuária brasileira, o problema a que o 
excerto faz alusão corresponde 
a) à monocultura de soja, utilizada para produzir ração animal.   
b) ao uso de insumos transgênicos, oferecidos como solução à sazonalidade dos cultivos.   
c) à mecanização da lavoura, adotada para diminuir postos de trabalho.   
d) ao modelo de produção familiar, escolhido para atender mercados externos.   
e) à domesticação animal, empregada para aumentar a produtividade.   
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03. [ 179396 ]. (Upe-ssa 2 2018)  Leia o texto a seguir:

ÓRFÃOS DA CANA

Mecanização da lavoura cria legião de ex-boias-frias
Desempregados no país e com problemas de saúde

Sem vagas de trabalho, migração para SP trava

"Se cana enriquecesse, eu seria milionário. Trabalhei 26 anos direto, cortando 18 toneladas por dia. Tenho 
dores na coluna e um braço torto. Foi só o que consegui ganhar", disse Geraldo Melchiades, 52 anos.

Eram milhares. Mas, com o aumento vertiginoso da mecanização das lavouras, foram praticamente expulsos 
dos canaviais. Uma legião de Geraldos, Raimundos e Josés viu suas vidas tomarem outros rumos por causa das 
máquinas. Não foram derrotados só pela tecnologia, mas perderam espaço também devido a um acordo, que 
restringiu a queima da palha da cana, responsável por fumaça, fuligem e gases tóxicos, e obrigou as usinas a 
se mecanizarem cada vez mais. 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 30/06/2017. Adaptado.
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De acordo com os fatos apresentados no texto, é CORRETO afirmar que a modernização
tecnológica da agricultura brasileira

a) apresentou resultados socioambientais de diminuição de impactos negativos, como a

degradação dos solos e dos recursos hídricos, além da minimização dos problemas causados à

saúde humana pelos agrotóxicos.

b) aumentou a mecanização do campo brasileiro, resultando na gradual eliminação dos boias-frias

do cenário rural, sobretudo nas áreas agrícolas paulistas, gerando um reordenamento no processo

migratório socioespacial.

c) intensificou o percentual de lavouras não mecanizadas no Centro-Sul, tornando essas áreas

espaços atrativos para migrações de milhares de pequenos posseiros, parceiros e arrendatários.

d) diminuiu as desigualdades regionais no país, reorientando a ocupação e utilização de terras para

produção, tornando a região Nordeste e a Amazônia áreas concentradoras de fluxos migratórios.

e) desencadeou o avanço das fronteiras agrícolas na Amazônia, diminuindo o número de grandes
propriedades ligadas às empresas multinacionais, resultando em menor expansão de atividades
extrativistas.
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04. [ 181809 ]. (Enem 2018) A agricultura ecológica e a produção orgânica de alimentos

estão ganhando relevância em diferentes partes do mundo. No campo brasileiro, também

acontece o mesmo. Impulsionado especialmente pela expansão da demanda de alimentos

saudáveis, o setor cresce a cada ano, embora permaneça relativamente marginalizado na

agenda de prioridades da política agrícola praticada no país.

AQUINO. J. R.; GAZOLLA. M.; SCHNEIDER. S. In: SAMBUICHI. R. H. R. et aI. (Org.). A política nacional de agroecologia e 

produção orgânica no Brasil: uma trajetória de luta pelo desenvolvimento rural sustentável. Brasília: Ipea. 2017 (adaptado). 

Que tipo de intervenção do poder público no espaço rural é capaz de reduzir a

marginalização produtiva apresentada no texto?

a) Subsidiar os cultivos de base familiar.

b) Favorecer as práticas de fertilização química.

c) Restringir o emprego de maquinário moderno.

d) Controlar a expansão de sistemas de irrigação.

e) Regulamentar o uso de sementes selecionadas.
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05. [ 177021 ]. (Enem PPL 2017) A expansão da fronteira agrícola chega ao semiárido do Nordeste

do Brasil com a implantação de empresas transnacionais e nacionais que, beneficiando-se do fácil

acesso à terra e água, se voltam especialmente para a fruticultura irrigada e o cultivo de camarões.

O modelo de produção do agro-hidronegócio caracteriza-se pelo cultivo em extensas áreas,

antecedido pelo desmatamento e consequente comprometimento da biodiversidade.

Disponível em: www.abrasco.org.br. Acesso em: 22 out. 2015 (adaptado).

As atividades econômicas citadas no texto representam uma inovação técnica que trouxe como

consequência para a região a

a) intensificação da participação no mercado global.

b) ampliação do processo de redistribuição fundiária.

c) valorização da diversidade biológica.

d) implementação do cultivo orgânico.

e) expansão da agricultura familiar.


