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• RECONHECER O SETOR DA AGROPECUÁRIA
• AVALIAR AS TRANSFORMAÇÕES DO ESPAÇO AGRÁRIO
• COMPREENDER AS ATIVIDADES ECONÔMICAS QUE ENVOLVEM A
AGRICULTURA

2

AGROPECUÁRIA
Setor primário da economia
baseado na produção de
alimentos no campo gerando
empregos e movimentando a
economia mundial.

3

AGROPECUÁRIA EXTENSIVA
É praticado em grandes áreas,com pouco capital, mão-de-obra reduzida e pouco
especializada.
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AGROPECUÁRIA INTENSIVA
Caracteriza
pelo
grande
emprego de capital,utilização de
mão-de-obra especializada e elevada
mecanização.
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SISTEMAS AGRÍCOLAS

Agricultura de subsistência. (agricultura de roça)
Atende as necessidades alimentares básicas do agricultor e de
sua família sendo praticada em regiões pobres do planeta.
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AGRICULTURA DE JARDINAGEM
Apresenta técnicas mais ou menos aprimoradas (irrigação e
adubação) e cuidados especiais em relação ao vegetal e ao solo,
obtendo boa produtividade por hectare plantado.

9

AGRICULTURA MODERNA
A agricultura moderna é resultado do investimento de agricultores que buscaram na
ciência, novas estratégias de manejo e que agregaram sustentabilidade na produção de
alimentos. As novas tecnologias são importantes para otimização de recursos naturais e
utilização de insumos no campo, assegurando o contínuo aumento de produtividade.
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A agricultura moderna (sistema agrícola intensivo) surge na primeira fase
da Revolução Industrial (séculos XVIII e XIX), baseada na utilização de energia
elétrica e a vapor, com o objetivo de profissionalizar a produção agrícola e
aumentar seus índices de desempenho em colheita de safras.
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DEFENSIVOS E FERTILIZANTES
Dessa forma, têm início da
substituição da tração animal por
máquinas a gasolina e avanços em
pesquisas
de defensivos e fertilizantes. Assim, a
introdução de maquinários como
tratores, colheitadeiras, semeadeiras e
insumos para controle de pragas e
doenças passaram a fazer parte da
agricultura pelo mundo.

12

Características da agricultura moderna
A agricultura moderna tem se desenvolvido para ser cada vez mais
sustentável e por isso lança mão de diferentes estratégias como:
01- Melhoramento genético de plantas;
02- Práticas adequadas de irrigação;
03- Insumos biológicos e sintéticos;
04- Rotação de culturas;
05- Maquinários;
06- Manejo Integrado de Pragas (MIP);
07- Ferramentas tecnológicas.
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Dentre as explicações para esses impactos ambientais assinale V ou F
para os itens.
( ) 1. o plantio de uma única espécie, em grandes extensões de terra,
causa desequilíbrios nas cadeias alimentares pré-existentes, favorecendo a
proliferação de pragas;
( ) 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;

14

( ) 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;
(
) 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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01. [ 184425 ]. (Ufrgs 2019) Considere as afirmações a respeito da estrutura agrária brasileira.

I. A modernização do campo tornou-o autossuficiente em relação à cidade, destino da produção agrícola
brasileira.
II. A modernização da agricultura tornou as paisagens agrícolas homogeneizadas, em virtude da
especialização produtiva para atender ao mercado cada vez mais exigente.
III. As modificações na estrutura fundiária provocaram desemprego no campo e êxodo rural, além do
aumento do número de trabalhadores sem direito à terra, com consequente exclusão social.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.

b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.

e) I, II e III.
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02. [ 185949 ]. (G1 - ifpe 2019) Analise o mapa para responder à questão.
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A ampliação dos fluxos migratórios para a região e o período, destacados no mapa, foi causada por diversos fatores,
dentre os quais:

I. programas governamentais de incentivo à modernização do campo e de integração da região ao agronegócio.
II. maior urbanização e dinamismo nas microrregiões do Centro-Oeste.
III. atividades industriais e de setor de serviços amplamente desenvolvidos.
IV. substituição do principal produto agrícola, a soja, pela cultura de frutas cítricas.
V. acentuada diminuição de crescimento demográfico nas microrregiões de Cuiabá e Alto Pantanal.

Estão CORRETAS
a) I e II, apenas.
b) I, IV e V, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) II, III, IV e V, apenas.
e) I, II, III, IV e V.
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03. [ 185951 ]. (G1 - ifpe 2019) A OPÇÃO DO PAÍS PELO AGRONEGÓCIO FAZ O BRASILEIRO CONSUMIR 5,2
LITROS DE AGROTÓXICOS POR ANO

O agronegócio cria áreas de monocultivo que destroem toda a biodiversidade, tornando o ambiente propício
para elevadas populações de insetos e doenças
Disponível em: < https://www.cartamaior.com.br10/01/2015 00:00>. Acesso em: 01 out. 2018 (adaptado).

Sobre o texto, é CORRETO afirmar que
a) o desmatamento provocado pelo avanço da fronteira agrícola, pelo crescimento do monocultivo, pelo uso
intenso de agrotóxicos e fertilizantes químicos correspondem ao processo de modernização da agricultura
brasileira.
b) o agronegócio no Brasil vem provocando a concentração de terras nas mãos dos pequenos e médios
proprietários cuja renda é obtida pelo trabalho dos membros da família.
c) o agronegócio corresponde ao setor agrícola que elimina a manutenção do latifúndio e estimula o
crescimento de áreas quilombolas, indígenas e de proteção, e unidades de conservação ambiental.
d) o agronegócio é dependente das grandes extensões de terra e, por essa razão, desenvolve a política de
produção de alimentos saudáveis com a diminuição da utilização de produtos químicos e a diversificação da
produção agrícola.
e) as áreas de monocultivo nas regiões brasileiras apresentam um acelerado processo de distribuição
igualitária de terras para o pequeno agricultor que desenvolve o agronegócio intensivo.
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04. [ 179395 ]. (Upe-ssa 2 2018) Leia o texto a seguir:
Conflitos no campo deixam 59 mortos e violência é a maior em 13 anos

Em 2016, os conflitos agrários causaram a morte de 59 pessoas em todo o País. O índice é o mais alto desde
2003, quando 71 pessoas foram assassinadas em conflitos no campo. Em 2015, haviam sido 50 assassinatos,
14 a mais que no ano anterior. O Estado de Roraima ocupa o topo da lista dos mais violentos, vindo em
seguida Maranhão e Pará.
Fonte: Jornal Estado de São Paulo, janeiro de 2017. Adaptado.

Sobre o conteúdo apresentado no texto e o modo como as propriedades rurais estão distribuídas pelo
território brasileiro, é CORRETO afirmar que a estrutura fundiária do país
a) é caracterizada pela desconcentração de terras e pela existência majoritária de minifúndios rurais, cuja
produção agrícola é, em geral, destinada ao mercado externo da América do Norte e da Europa.
b) apresenta a menor concentração de terras da América Latina e mantém a equidade na distribuição por
regiões do país, com índices de produtividade bastante altos e grande potencial para a produção
agropecuária.
c) possui a maior parte de suas terras concentradas por latifundiários, fato que permite situações de
desigualdades e conflitos sociais com trabalhadores que reivindicam a reforma agrária.
d) viabiliza a real necessidade de ocupação dos trabalhadores do campo, sobretudo nas regiões Norte e
Centro-Oeste, para fins de produção agropecuária, impedindo, dessa forma, a concentração de grilagens.
e) registra, por meio dos censos agropecuários do país, que, entre o período do governo militar e o início do
século XXI, houve uma grande diminuição da concentração fundiária nas regiões Norte e Sul.
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05. [ 175909 ]. (G1 - ifpe 2018) AGROPECUÁRIA BRASILEIRA É UMA DAS QUE MAIS CRESCE NO MUNDO
“A agropecuária brasileira é uma das que apresenta maior ritmo de crescimento no mundo. A conclusão é de
um estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A pesquisa apontou que entre 2006 e 2010, o
rendimento da agropecuária aumentou ao ano no Brasil.”
Reportagem do portal do governo do Brasil de 12/05/2017(adaptada). Disponível em:< http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/05/agropecuaria-brasileira-e-uma-das-que-maiscresce-no-mundo>. Acesso em: 08 out.2017.

A agropecuária é um dos setores mais importantes da economia brasileira, e apresenta um desenvolvimento
crescente, como afirma o texto acima. Sabendo disso e de posse dos seus conhecimentos, analise as
alternativas a seguir sobre a agropecuária e a questão agrária no Brasil.
I. Uma das marcas da agropecuária no Brasil é o agronegócio, com elevada produtividade, sendo uma das mais
competitivas do mundo.
II. Apesar da grande produtividade do setor do agronegócio, cerca de dos produtos que abastecem o mercado
interno são fornecidos pela agricultura familiar.
III. O Brasil protagoniza intensos conflitos que envolvem trabalhadores rurais, no entanto, apresenta uma das
menores concentrações fundiárias do mundo.
IV. A grilagem foi uma das práticas responsáveis pela concentração de terras no meio rural brasileiro desde o
século XIX.
V. A pecuária brasileira não possui grande destaque no mercado mundial, pois sua elevada produção é
destinada, majoritariamente, para o mercado interno.
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Estão CORRETAS, apenas, as assertivas
a) III, IV e V.
b) I, II e III.
c) II, III e V.
d) I, II e IV.
e) I, IV e V.
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Estão CORRETAS, apenas, as assertivas
a) III, IV e V.
b) I, II e III.
c) II, III e V.
d) I, II e IV.
e) I, IV e V.
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