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Geografia agrícola do Brasil: sistemas de 
produção e uso da terra, A Pecuária.   
Percursos 27 e 28 
Livro Paradidático: Você precisa de quê? 

6º ANO – GEOGRAFIA – RICARDO CHAVES 

 
Semana 33 - Atividades 

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler os percursos 27 e 28 no 

seu livro didático e acompanhar as aulas online referentes ao assunto. Além disso, utilize o livro 
paradidático “Você precisa de quê?” 

Um abraço.  
Prof. Ricardo Chaves 

 
01. Leia o texto a seguir e observe as imagens: 

 

A pecuária consiste na criação de animais para a comercialização, principalmente para a obtenção 
de matérias-primas, como a carne, o couro, a lã e muitos outros. Assim, qualquer atividade que 
envolva o confinamento ou tratamento de animais criados em coletivo para fins comerciais é 
considerada atividade pecuária ou agropecuária. 

Nesse sentido, é importante destacar que existem diferentes métodos de realização dessa 
atividade, de modo a haver dois tipos de sistemas agropecuários: o extensivo e o intensivo. 
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A impressão deste material não é obrigatória. 

02. O gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que 
característica da estrutura fundiária brasileira está evidenciada no gráfico apresentado? 

 
 
03. Leia a tirinha a seguir: 

 

 
 

A tirinha aborda uma crítica à sociedade de consumo. Com base no exposto, explique a diferença entre 
consumo e consumismo e apresente um impacto decorrente da manutenção da sociedade de consumo. 

 
04.  “Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do 

reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. Esse conceito representou uma nova forma 
de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente”. 

 

Fonte: WWF Brasil. O que é desenvolvimento sustentável. Disponível em: <WWF.org>. Acesso em: 06 nov. 2020). 
 

Com base no exposto, explique o que é desenvolvimento sustentável e apresente uma estratégia 
econômica que pode ser aplicada a esse conceito. 

 
 


