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01  Resposta pessoal. Existem diferentes modalidades de 
produção agrícolas, que podem resultar em maiores ou 
menores impactos ambientais ou estar mais ou menos afi-
nadas com os anseios sociais. 
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01  a) Resposta pessoal. Podem ser apresentados exem-
plos pontuais de maior controle na legislação, ou a 
utilização de práticas menos impactantes por alguns 
pecuaristas, ou ainda dados que revelem o aumento 
do número de pessoas que reduziram ou eliminaram 
o consumo de carne vermelha. No entanto, no cenário 
geral, a situação persiste e até se agravou desde 2009. 

ATIVIDADES PARA SALA

ATIVIDADES PROPOSTAS

A produção dos espaços rurais 

Capítulo 1

01  Porque a maior concentração de poder decisório tende a 
ocorrer em determinados espaços urbanos. Além disso, as 
tendências, os modismos e as influências culturais origina-
das nas cidades e difundidas pelos veículos de comunica-
ção tendem a exercer forte influência sobre as populações 
rurais. No entanto, não necessariamente os espaços rurais 
serão atrasados em relação aos urbanos, especialmente 
pelo elevado desenvolvimento tecnológico e pela integra-
ção global de alguns espaços rurais na atualidade. O que 
ocorre é a divisão social do trabalho que, no meio rural, 
exige critérios para práticas econômicas distintos dos 
encontrados no espaço urbano.

02  D
 Entre as duas classificações dadas à agricultura, tem-se a 

tradicional e a contemporânea (ou moderna). A contem-
porânea se destaca pelo forte insumo tecnológico às pro-
duções, portanto, a mão de obra aplicada nesse serviço 
demanda qualificação. Os incentivos tecnológicos e cien-
tíficos, nessa prática agrícola, repercutiram na aplicação 
de adubos, fertilizantes, pesticidas e transgênicos, obje-
tivando maior eficiência produtiva. Sobre esse aspecto, a 
aplicação de agrotóxicos pode contaminar solos e aquífe-
ros, inviabilizando-os para o consumo humano e animal.

03  A
 A Revolução Verde foi um processo embutido na gama de 

inovações tecnológicas desenvolvidas no século XX, sob a 
lógica de intensificar a produção de alimentos. Elas com-
preenderam o uso de pesticidas, para evitar perdas de ali-
mentos, com novas técnicas de adubagem e fertilização.

04  A
 O tipo de pecuária intensiva descrito no texto tem por 

objetivo o aumento da produtividade, visto que está cal-
cado no sistema capitalista. O mercado consumidor não 
impõe que a produção ocorra nesse formato. Na avicultura 
descrita, não há grande preocupação com a geração de 
empregos (trabalho) e ela também não está associada à 
concentração fundiária em grandes propriedades.

05  A
 O trecho citado pela questão menciona o empobrecimento 

do solo, ou seja, a queda na fertilidade natural edáfica. Esse 
processo decorre da remoção de nutrientes, em virtude da 
lixiviação que, em situações naturais, é compensada pelo 
acúmulo de matéria orgânica, que mantém o caráter básico 
do solo. Dessa forma, se não houver o cuidado adequado, 
o agricultor poderá perder o solo pelo acúmulo de substân-
cias tóxicas, como o alumínio, que repercutem na elevação 
da acidez, tornando-o inviável à agricultura. 

01  C
 A Revolução Verde, idealizada para aumentar a produção 

de alimentos, baseava-se em aumento de tecnologia apli-
cada à agricultura. No entanto, mesmo com os incremen-
tos modernos, bolsões de pobreza mantiveram-se, como 
na África Subsaariana e no Sudeste Asiático. O excesso de 
nitrogênio nas plantações causa estresse hídrico e torna as 
plantas mais suscetíveis a doenças.

02  A
 A área coberta pela agropecuária no Brasil, assim como em 

diversos locais do mundo, está em permanente expansão. 
No entanto, as terras continuam concentradas nas mãos 
de poucos. Apesar de não gerar mais trabalho, a utilização 
de transgênicos não é em si responsável pela redução de 
empregos no campo. A produção transgênica ocorre em 
grandes propriedades capitalistas, com produção voltada 
ao mercado e à exportação. Em geral, essas propriedades 
especializam-se em um produto, sendo inviável a alterna-
tiva referente à policultura. A aplicação de transgênicos 
aumenta o volume de exportação de bens primários brasi-
leiros, como as commodities agrícolas.
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03  E
 Atualmente, existe grande preocupação por parte da 

população em consumir produtos saudáveis, devido a 
uma maior divulgação do assunto em debates e na mídia. 
Essa é a razão do aumento da produção de orgânicos, em 
consequência de um aumento do mercado consumidor 
desses produtos. Contudo, o meio rural continua subju-
gado às decisões e às demandas do meio urbano-indus-
trial. A contaminação dos mananciais, a erosão, o custo da 
mão de obra e as catástrofes naturais não se relacionam 
à produção de orgânicos. No entanto, os produtos orgâ-
nicos seguem sendo mais caros que aqueles produzidos 
usando os métodos modernos.

04  A
 A pecuária descrita é a intensiva. Em todas as outras quatro 

alternativas, a pecuária referida é a extensiva ou variações 
dela. Nesse modelo, o gado é criado solto em grandes 
propriedades, ou migrando, no caso da pecuária nômade 
(que também ocorre em áreas semiáridas). Na pecuária 
extensiva, os animais se alimentam das pastagens, e o 
gado é dedicado ao corte, ou seja, à produção de carne.

05  B
 As técnicas descritas no texto exigem maior aplicação de 

capital, mas proporcionam maior produtividade e menores 
impactos ambientais, já que as queimadas emitem grande 
quantidade de gases poluentes e contribuem para o aque-
cimento global. O maquinário moderno não diminui os 
nutrientes do solo, apesar de compactá-lo. As máquinas 
também reduzem a quantidade de mão de obra empre-
gada, pois realizam a colheita sem trabalhadores.

06  A
 A silvicultura é a técnica de manter áreas florestais com a 

intenção de um melhor aproveitamento econômico. Com 
essa técnica, o Brasil tem destaque na produção de celu-
lose e vários tipos de madeiras. Os animais silvestres do 
Brasil não têm grande participação na pauta de exporta-
ções do país. A soja é produzida por meio da agricultura, e 
o petróleo provém do extrativismo mineral.

07  A
 As atividades turísticas possuem diversas frentes de atua-

ção de acordo com o ambiente no qual se pretende poten-
cializar. Nesse caso, o turismo rural compreende a concei-
tuação, pois o turismo ecológico ou ecoturismo dedica-se 
à apreciação de paisagens naturais. O enoturismo restrin-
ge-se ao conhecimento de vinícolas e atividades relaciona-
das à produção de vinho. 

08  C
I) Verdadeira. A agricultura de subsistência é uma das 

práticas agrícolas mais antigas e tradicionais. Não 
demanda forte qualificação de mão de obra para o 
trabalho, portanto, as comunidades tradicionais fazem 
bastante uso dela.

II) Falsa. A afirmação II não se sustenta, pois não justifica 
as razões desse aumento da produção.

III) Verdadeira. A plantation é um dos modos de produção 
mais recorrente nos países em desenvolvimento, pois, 
assim como a agricultura de subsistência, não exigem 
escolaridade alta para a sua execução.  

09  C
 A pecuária realizada nas bordas da Floresta Amazônica, 

nas áreas de expansão da fronteira agrícola, é do tipo 
extensiva, com os animais criados soltos e se alimentando 
das pastagens.

10  E
 A erosão do solo é um processo morfodinâmico natural, 

podendo ser acelerado ou desencadeado por ação antró-
pica, modificando a paisagem. Essas implicações reper-
cutem nos impactos ambientais provocados pelo uso 
inadequado da terra, pois a erosão do solo o altera quí-
mica e fisicamente. Dessa forma, o uso intensivo do solo 
pode desgastar, empobrecer e inviabilizar novas práticas 
agrícolas. Com a erosão e o empobrecimento do solo, as 
espécies cultivadas ficam mais vulneráveis, o que exige um 
maior uso de fertilizantes.
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