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AGROPECUÁRIA NO BRASIL E MUNDO 2ª SÉRIE – GEOGRAFIA – MIKE 

 
Semana 24 – Atividades 

 
01. (Enem 2013) Na imagem, visualiza-se um método de cultivo e as transformações provocadas no 

espaço geográfico. O objetivo imediato da técnica agrícola utilizada é:  
 

 
 

Na imagem, visualiza-se um método de cultivo e as transformações provocadas no espaço 
geográfico.  
 
O objetivo imediato da técnica agrícola utilizada é  
a) controlar a erosão laminar. 
b) preservar as nascentes fluviais. 
c) diminuir a contaminação química. 
d) incentivar a produção transgênica. 
e) implantar a mecanização intensiva. 

 
02. (Enem 2ª aplicação 2010) Os últimos séculos marcam, para a atividade agrícola, com a humanização 

e a mecanização do espaço geográfico, uma considerável mudança em termos de produtividade: 
chegou-se, recentemente, à constituição de um meio técnico-científico informacional, característico 
não apenas da vida urbana, mas também do mundo rural, tanto nos países avançados como nas 
regiões mais desenvolvidas dos países pobres. 

 

SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.  
Rio de Janeiro: Record, 2004 (adaptado).  

 
A modernização da agricultura está associada ao desenvolvimento científico e tecnológico do 
processo produtivo em diferentes países. Ao considerar as novas relações tecnológicas no campo, 
verifica-se que a: 
a) introdução de tecnologia equilibrou o desenvolvimento econômico entre o campo e a cidade, 

refletindo diretamente na humanização do espaço geográfico nos países mais pobres. 
b) tecnificação do espaço geográfico marca o modelo produtivo dos países ricos, uma vez que 

pretendem transferir gradativamente as unidades industriais para o espaço rural. 
c) construção de uma infraestrutura científica e tecnológica promoveu um conjunto de relações que 

geraram novas interações socioespaciais entre o campo e a cidade.  
d) aquisição de máquinas e implementos industriais, incorporados ao campo, proporcionou o 

aumento da produtividade, libertando o campo da subordinação à cidade. 
e) incorporação de novos elementos produtivos oriundos da atividade rural resultou em uma 

relação com a cadeia produtiva industrial, subordinando a cidade ao campo. 
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03. (Enem cancelado 2009) Um sistema agrário é um tipo de modelo de produção agropecuária em que 
se observa que cultivos ou criações são praticados, quais são as técnicas utilizadas, como é a relação 
com o espaço e qual é o destino da produção. Existem muitas classificações de sistemas agrários, 
pois os critérios para a definição variam de acordo com o autor ou a organização que os classifica. 
Além disso, os sistemas agrários são diferentes conforme a região do globo ou a sociedade, sua 
cultura e nível de desenvolvimento econômico. 

 

CAMPANHOLA, C.; Silva, J. G. O novo rural brasileiro, uma análise nacional e regional.  
Campinas: Embrapa/Unicamp, 2000 (adaptado). 

 
Dentro desse contexto, o sistema agrário tradicional tem como características principais o 
predomínio de pequenas propriedades agrárias, utilização de técnicas de cultivo minuciosas e de 
irrigação, e sua produção é destinada preferencialmente ao consumo local e regional. 
Essa descrição corresponde a que sistema agrícola? 
a) Plantations. 
b) Sistema de roças. 
c) Agricultura orgânica. 
d) Agricultura itinerante. 
e) Agricultura de jardinagem. 

 
04. Observe a imagem abaixo: 

-  
O organograma apresenta os diversos atores que integram uma cadeia agroindustrial e a intensa 
relação entre os setores primário, secundário e terciário.  
Nesse sentido, a disposição dos atores na cadeia agroindustrial demonstra: 
a) a autonomia do setor primário. 
b) a importância do setor financeiro. 
c) o distanciamento entre campo e cidade. 
d) a subordinação da indústria à agricultura. 
e) a horizontalidade das relações produtivas. 

 


