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Lista 02 

 

Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler o percurso 6. Todas as 
questões servirão para orientar os seus estudos.  

 

Um abraço.  
Prof. Ricardo Chaves 

 

1) Supõe-se que a origem da agricultura e da pecuária, isto é, o período em que o homem evoluiu da 
coleta e da caça para o cultivo do solo e para a criação de animais data do período Neolítico. Por se 
tratar de uma necessidade básica de sobrevivência, admite-se que a agricultura tenha surgido de 
modo independente em diferentes lugares do mundo e evoluiu junto com as inovações tecnológicas 
da história humana. 
Do ponto de vista técnico e científico, bem como dos recursos empregados pelas diversas coletividades 
humanas, podemos considerar três etapas principais no desenvolvimento da agricultura. A respeito do 
assunto, cite o nome e caracterize cada uma dessas etapas. 

 
2) Leia a letra da música a seguir. 

 

(ENEM 2014 – ADAPTADO) 
Mas plantar pra dividir 
 Não faço mais isso, não. 
 Eu sou um pobre caboclo, 
Ganho a vida na enxada. 
O que eu colho é dividido 
Com quem não planta nada. 
 Se assim continuar vou deixar o meu sertão, 
mesmo os olhos cheios d’água 
e com dor no coração. 
Vou pro Rio carregar massas pros pedreiros em construção. 
Deus até está ajudando: está chovendo no sertão! 
Mas plantar pra dividir, 
Não faço mais isso, não. 

 

VALE, J.; AQUINO, J. B. Sina de caboclo. São Paulo: Polygram, 1994 (fragmento). 
 

No trecho da canção, composta na década de 1960, retrata-se a insatisfação do trabalhador rural. A 
partir do texto, explique o movimento tecnológico implantado na agricultura que pode causar o 
movimento migratório relatado. 

 
3)  

 
 

Fonte: http://www.caep.com.br/post/51/commodities-descubra-o-que-sao-e-como-podem-ser-classificados.html. 
Acesso em 02/04/2020. 

 

Analise a imagem acima e explique o que são commodities, explorando as principais características 
desse gênero comercial. 
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4) (FGV – 2012/ADAPTADO) 
 

As commodities representaram 71% do valor exportado pelo Brasil de janeiro a maio. Nos cinco 
primeiros meses do ano passado essa participação era de 67%. As vendas ao exterior desses produtos 
avançaram 39,1%, muito mais que as dos manufaturados, 15,1%. Os cálculos são da Associação de 
Comércio Exterior do Brasil (AEB), obedecendo a critérios diferentes dos seguidos pelo Ministério do 
Desenvolvimento, já que incluem commodities classificadas como semimanufaturados e mesmo alguns 
produtos considerados manufaturados pelas estatísticas oficiais. Entre esses itens estão açúcar 
refinado, combustíveis, café solúvel e alumínio em barras.  

 

FONTE: http://www.iedi.org.br/artigos/imprensa/2011 
/iedi_na_imprensa_20110629_commodities_ja_representam_71_das_exportacoes_do_pais.htmI. Acesso em 02/04/2020. 

 
A partir da análise do texto, explique como a economia de um país pode ser afetada quando ela é 
dependente de commodities. 


