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Subordinação do campo à cidade e os sistemas agrícolas.

Referência para

Recursos energéticos (apostila vol. 5) – páginas 61 a 88. Sistema Bernoulli de Ensino.
Subordinação do campo à cidade e os sistemas agrícolas (apostila vol. 5) – páginas 89

estudo:

a 102. Sistema Bernoulli de Ensino.

Sites
recomendados:

http://saberesnet.webnode.pt/disciplinas/geografia/a9%C2%BA%20ano/resumos/recursosenergeticos/
https://geografiacriticanaveia.wordpress.com/recursos-energeticos/
https://www.youtube.com/watch?v=Rg6m65RF_1A – Vídeo.
https://www.todamateria.com.br/sistemas-agricolas/
https://www.youtube.com/watch?v=k3vlrwPokNM – Vídeo.
http://cursinhopreenem.com.br/geografia/sistemas-agricolas/

Atividade
avaliativa:

Questão 01 – (ENEM – 2009) A economia moderna depende da disponibilidade de muita energia em diferentes
formas, para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu mais de quatro
vezes no período entre 1970 e 2005. Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, como solar e
eólica, ainda são incipientes, ao se avaliar a possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia elétrica,
diversos fatores devem ser levados em consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e às populações
locais.
Ricardo. B. e Campanili, M. Almanaque Brasil Socioambiental. Instituto Socioambiental. São Paulo, 2007 (adaptado)

Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas
d’água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina
termelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região, inclui-se:
a) a poluição da água por metais da usina.
b) a destruição do habitat de animais terrestres.
c) o aumento expressivo liberação de CO2 para a atmosfera.
d) o consumo não renovável de toda água que passa pelas turbinas.
e) o aprofundamento no leito do rio, com a menor deposição de resíduos no trecho de rio anterior à represa.

Questão 02 – (ENEM – 2016) Durante as três últimas décadas, algumas regiões do Centro-Sul do Brasil mudaram
do ponto de vista da organização humana, dos espaços herdados da natureza, incorporando padrões que abafaram,
por substituição parcial, anteriores estruturas sociais e econômicas. Essas mudanças ocorreram, principalmente,
devido à implantação de infraestruturas viárias e energéticas, além da descoberta de impensadas vocações dos
solos regionais para atividades agrárias rentáveis.
AB’SABER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003 (adaptado).

A transformação regional descrita está relacionada ao seguinte processo característico desse espaço rural:
a) Expansão do mercado interno.
b) Valorização do manejo familiar.
c) Exploração de espécies nativas.
d) Modernização de métodos produtivos.
e) Incorporação de mão de obra abundante.
Questão 03 – (ENEM – 2016) A característica fundamental é que ele não é mais somente um agricultor ou um
pecuarista: ele combina atividades agropecuárias com outras atividades não agrícolas dentro ou fora de seu
estabelecimento, tanto nos ramos tradicionais urbano-industriais como nas novas atividades que vêm se
desenvolvendo no meio rural, como lazer, turismo, conservação da natureza, moradia e prestação de serviços
pessoais.
SILVA, J. G. O novo rural brasileiro. Revista Nova Economia, n. 1, maio 1997 (adaptado).

Essa nova forma de organização social do trabalho é denominada
a) terceirização.
b) agronegócio.
c) cooperativismo.
d) associativismo.
e) pluriatividade.
Questão 04 – (UNICAMP) Recentemente, a relação entre a expansão da produção de agrocombustíveis e a
produção de alimentos entrou na agenda política internacional.
No Brasil, a produção de agrocombustíveis tem forte base na cultura de cana-açúcar. Aponte o principal impacto
socioeconômico advindo do crescimento da produção de cana-de-açúcar e identifique os principais estados
brasileiros em que essa expansão vem ocorrendo mais fortemente.
Questão 05 – A implementação de uma política de soberania ou segurança alimentar tem sido indicada como
alternativa à crise de alimentos. Quais os principais objetivos das políticas de segurança alimentar?
Questão 06 – (UFPR) Três fatores de produção são fundamentais na atividade agrícola: terra, trabalho e capital. Até
a Revolução Industrial, a expansão da área colhida era o principal meio utilizado para aumentar a produção de
alimentos, fazendo assim com que o fator terra fosse predominante nos sistemas agrários. Com o avanço da
industrialização e da urbanização, estabeleceu-se uma distinção entre a agricultura extensiva e intensiva, e alterouse a relação campo-cidade.
Explique as diferenças entre agricultura intensiva e extensiva.
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