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SOCIEDADE URBANO-INDUSTRIAL E A 
IMPORTÂNCIA DA AGROPECUÁRIA. 
PERCURSO 6. 

9° ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES 

 
Lista 03 – Gabarito 

 
01. a) A agricultura moderna aumentou a produtividade, mas ao mesmo tempo, está mais vinculada ao 

abastecimento de atividades industriais como a produção de biocombustíveis, reduziu a oferta de 
gêneros destinados exclusivamente à alimentação, o que repercutiu com o aumento do custo dos 
alimentos e automaticamente, exclui os povos mais pobres. 

b) Sim. Trata-se da agricultura urbana. Comunidades urbanas aproveitam-se de terrenos ociosos ou 
sem construções para o plantio de frutas e a criação de animais de pequeno porte. O objetivo é 
ampliar o acesso de alimentos a quem precisa, permitir trocas, doações e comercialização.  

 
02. O uso da terra em diversos países é influenciado pelo mercado internacional de commodities 

agropecuárias. Áreas que eram usadas para produção de alimentos tradicionais, visando atender às 
necessidades de suas populações, foram substituídas pela agricultura comercial voltado ao mercado 
externo. No Brasil, esse fenômeno contribuiu para a redução das áreas de Cerrado, que deram lugar 
a grandes empresas rurais com extensos espaços de plantio voltados à exportação de soja, algodão 
ou carne. 

 
03. A topografia do relevo de planalto contribui para a implantação de maquinários modernos que elevam 

a produtividade agrícola e reduzem o tempo ocioso da terra. O clima tropical também é outro fator, 
visto que tem um longo período de chuvas e reduz a necessidade de irrigação durante o ano todo, 
restringindo essa atividade para o período de estiagem. Ademais, o Estado ofereceu incentivos como 
a redução de impostos e venda de terras mais baratas. 

 
04. Algumas regiões se apresentam como exportadoras de alimentos ao mesmo tempo que enfrentam 

condições de insuficiência alimentar. A contradição ilustra a consequência de focar o cenário 
agropecuário para o mercado externo e abastecimento industrial. A situação é agravada pelo fato de 
África e parte do continente asiático apresentarem elevados índices de pessoas abaixo da linha da 
pobreza, o que os insere no mapa da fome estabelecido pela FAO/ONU. 
Conforme o relatório publicado pelo UNICEF, a taxa de mortalidade infantil é bastante elevada em 
países que apresentam problemas de fome e desnutrição. A maioria dessas crianças poderia ser salva 
se elas tivessem as condições mínimas de alimentação adequada e os cuidados médicos e sanitários 
básicos. Doenças como a pneumonia, sarampo e tuberculose são potencializadas em crianças com 
déficits nutricionais. 

 


