
A impressão deste material não é obrigatória. 

ASSUNTO: Sociedade urbano-industrial e a 
importância da agropecuária. Percurso 6. 

9° ANO – GEOGRAFIA – Ricardo Chaves  

 
Lista 02 – Gabarito 

 
01. a) Agricultura arcaica – corresponde à agricultura mais antiga, que emprega técnicas, recursos e 

instrumentos rudimentares de cultivo, como energia humana e animal, utilizando enxada, arado 
e foice. 

b) Agricultura moderna – produto da Revolução Industrial, a agricultura moderna data da segunda 
metade do século XVIII. Nessa época, o aumento do número e tamanho das cidades e da atividade 
industrial trouxe como consequência o aumento da demanda de produtos alimentícios, assim como 
a necessidade de disponibilização de força de trabalho do campo para a cidade. 

c) Agricultura contemporânea – é a fase mais evoluída da agricultura e da pecuária, apresentando 
elevado grau de integração com a indústria, com os capitais ou investimentos e com a ciência. O 
emprego cada vez maior de máquinas e produtos industriais originou a industrialização das 
atividades agropecuárias. 

 
02. A expressão “Revolução Verde” se refere a uma série de inovações tecnológicas no setor 

agropecuário. Essas inovações tinham como objetivo aumentar a produtividade da produção através 
da modificação genética de sementes, novas técnicas de fertilização dos solos, a utilização de produtos 
industrializados tais como os agrotóxicos e o intenso uso de máquinas, o que diminui, 
consideravelmente, o tempo gasto para a colheita. 

Apesar de o termo ter surgido apenas na década de 1950, os avanços técnicos em diversas áreas, e 
na agricultura, já eram observáveis logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Foram desenvolvidas 
diversas técnicas, aproveitando as pesquisas já realizadas, alguns países industrializados pretendiam 
aumentar a sua produção de alimentos. A revolução verde provocou o êxodo rural em muitos países 
subdesenvolvidos, o que provocou problemas socioeconômicos nas grandes metrópoles que receberam 
esse contingente populacional. 

 
03. Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem 

ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja congelado, boi gordo, café, 
soja e ouro. Commodity vem do inglês e originalmente tem significado de mercadoria. 
As commodities seguem um padrão de produção, são comercializadas in natura, apresentam 
durabilidade, são produzidas em larga escala e são comercializadas nas bolsas de mercadorias. 

 
04. Muitos países que são grandes exportadores de produtos agropecuários, não se destacam enquanto 

produtores e exportadores de produtos industrializados. Essa característica os torna vulneráveis à 
oscilação dos preços das commodities. Essa característica pode elevar o preço dos alimentos e causar 
prejuízos aos produtores rurais, em função dos pesados investimentos no setor. 


