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Atividade avaliativa:

Questão 1 - (Fuvest – Adaptada) Analise as afirmações sobre a agricultura familiar e a empresarial (agronegócio)
no Brasil:
I. Consiste em uma propriedade rural onde o trabalho é realizado predominantemente pelos membros da família,
mas pode, eventualmente, ocorrer a contratação de mão de obra temporária.
II. Prevalece a mão de obra contratada e desvinculada da família do proprietário da terra.
III. Trata-se, originalmente, da agricultura voltada às necessidades de consumo alimentar dos próprios agricultores
e ao comércio em segundo plano.
IV. A produtividade é muito alta em decorrência da seleção de sementes, do uso intensivo de fertilizantes, do alto
grau de mecanização, entre outras tecnologias.
Aponte a alternativa que índica corretamente as afirmações correspondentes aos dois diferentes tipos de
produção agrícola:
AGRICULTURA FAMLIAR

AGRICULTURA EMRESARIAL

a)

I e III

II e IV

b)

I e IV

II e III

c)

II e III

I e IV

d)

III e IV

I e II

e)

I e II

I e IV

Questão 2 - Leia o texto e as afirmações a seguir. Nos últimos 20 anos, os níveis tecnológicos alcançados pelos
produtores rurais brasileiros atingiram patamares expressivos que podem ser mensurados pelo aumento da
produtividade no campo. Isso explica, por exemplo, o fato de o Brasil ter conseguido dobrar a produção de grãos,
com a mesma área plantada. Hoje o agronegócio, entendido como a soma dos setores produtivos com os de
processamento do produto final e os de fabricação de insumos, responde por quase um terço do PIB do Brasil e
por valor semelhante das exportações totais do país.
GUANZIROLI, Carlos H. Agronegócio no Brasil: perspectivas e limitações. Disponível em: . Acesso em: jun. 2017. (Adaptado.)

I. A soja foi uma das principais responsáveis pelo crescimento do agronegócio no país.
II. O crescimento das atividades no campo só foi possível graças à redistribuição das terras que deixaram de ser
concentradas.
III. As propriedades familiares que cultivaram cana-de-açúcar foram as que apresentaram maior nível de
rentabilidade no campo brasileiro. Com relação ao texto, está correto o contido apenas em:
a) I.
b) I e II.
c) I e III.
d) II.
e) III.

Questão 3 - Observe as imagens a seguir, que ilustram um modo de produção agrícola típico da Ásia. Sobre essa
forma de produção podemos afirmar que:

a) é altamente mecanizada e utiliza mão de obra especializada.
b) é comum em pequenas e médias propriedades de regiões densamente povoadas.
c) é sempre uma monocultura no sistema de plantations.
d) se destina apenas ao abastecimento do mercado externo.
e) se destina a produção externa a partir do agronegócio.

Questão 4 - (Fuvest – Adaptada) Analise a tabela a seguir:

Com base na tabela e nos conhecimentos sobre a agropecuária brasileira, analise os dados de pessoal ocupado
nos estabelecimentos rurais no estado de São Paulo, considerando as transformações agrárias nele ocorridas
após 1950.

Questão 5 - A partir de 1950, como resultado das condições em que ocorreu o processo de modernização da
economia brasileira, acelerou-se o processo de urbanização da população.

A distribuição espacial da população é marcada pela metropolização. As cidades com mais de um milhão de
habitantes, que eram duas em 1960, passaram a ser cinco em 1970, dez em 1980 e doze em 1991.

Os dados do recenseamento de 1991 parecem confirmar a tendência que os anos 70 já vinham registrando: o
aumento do número de cidades médias, mas principalmente das grandes cidades médias.
Cite duas razões da aceleração do processo de urbanização.
Questão 6 - Explique as implicações decorrentes da implantação do sistema agrícola modernos no espaço rural
brasileiro, considerando as características socioambientais das regiões.

VERIFICAR FOLHA DE RESOLUÇÃO EM SEGUIDA

FOLHA DE RESOLUÇÃO: Roteiro de estudos para recuperação final
Disciplina:

Geografia - frente 2

Professor (a):

Gilson C. Boy Junior

Aluno (a):
Turma:

GABARITO – PROIBIDO RASURAS/ QUESTÕES FECHADAS
Nº 01

Nº 02

QUESTÕES ABERTAS
Nº 04

Nº 05

Nº 06

Nº 03

