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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Geografia 

Quantidade de Questões 10 

Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Unidades 16 e 17 ( Apostila 2 ) 

Data que foi postado o trabalho 20/07 

Data limite para entrega do 
trabalho 

27/07 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

vieirasandro25@hotmail.com 

( OBS: Somente por este e-mail ) 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail 
descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como os 
direcionamentos indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-mail 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 
Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 

No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 

Estamos com muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço!  

Equipe CAQ 

mailto:vieirasandro25@hotmail.com
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Questão 1: É um exemplo de agrossistema tradicional, que consiste principalmente na rizicultura 
(cultivo do arroz) associada à plantação de outros cereais e de hortaliças. Esse tipo de agricultura é 
praticado há séculos ou milênios em várias regiões do sul, sudeste e leste da Ásia. 
 
Sobre a Agricultura de Jardinagem, podemos identificar que algumas das suas principais características são: 
 
A) mão de obra familiar e grandes propriedades agrárias. 
B) uso de grandes máquinas e utilização de técnicas de cultivo tradicionais. 
C) predomínio de baixa disponibilidade de mão de obra e mão de obra familiar. 
D) predomínio de pequenas propriedades agrárias e utilização de técnicas de cultivo tradicionais. 
E) como cultivos em curvas de nível e terraceamento e predomínio de baixa disponibilidade de mão de obra. 
 
Questão 2: A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a 
realização de distintas classificações acerca dos sistemas agrícolas. A mais clássica tipologia 
realizada opõe os métodos ditos primitivos – com uso de amplas áreas, baixa produtividade e uso de 
mão de obra em massa – dos métodos mais avançados – com produção em alta densidade, técnicas 
avançadas e utilização de tecnologias mais bem delineadas. 
 
 A classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias: 
 
A) subdesenvolvida e desenvolvida 
B) primitiva e moderna 
C) familiar e latifundiária 
D) intensiva e extensiva 
E) tradicional e alternativa 
 
Questão 3: No contexto da agricultura colonial brasileira, estabeleceram-se as chamadas plantations, 
caracterizadas pela monocultura, formação de latifúndios e produção voltada à exportação. 
 
Os sistemas de plantations são característicos 
 
A) de sistemas intensivos mini fundiários. 
B) de sistemas agrícolas tradicionais. 
C) de sistemas agrícolas modernos. 
D) de sistemas produtivos de curta duração. 
E) de sistemas agroindustriais de massa. 
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Questão 4:   
A técnica agrícola, apresentada no esquema acima, é uma das mais adequadas para a preservação 
ambiental, pois contribui para o melhoramento das características físicas, químicas e biológicas do solo. 
 
Tal técnica é chamada de 
 

A) afolhamento    B) permacultura    C) plantio direto    D) terraceamento    E) rotação de culturas 
 
 
Questão 5: Os esquemas ao lado representam dois sistemas 
agrícolas. 
 
A partir deles, APRESENTE DUAS características, UMA 
quanto ao uso da terra, OUTRA quanto ao objetivo da 
produção, para a agricultura itinerante e também para a 
agricultura empresarial. 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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Questão 6: Observe a figura abaixo: 

 
A partir das prévias informações cedidas, a. IDENTIFIQUE o tipo de agricultura retratada na figura acima. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Questão 7: A produção agrícola está fundamentada em três elementos básicos – a terra, o capital e o 
trabalho. O emprego desses elementos varia no tempo e no espaço, em conformidade com o 
desenvolvimento das forças produtivas. Transformações se efetivam de forma desigual nos lugares em 
função dos níveis de capitalização dos produtores, do emprego de mão de obra, de insumos agrícolas e dos 
recursos naturais incorporados ao processo produtivo. 
 
Com base nesse pressuposto, verifica-se que, na agricultura denominada moderna, os fatores predominantes 
e seus objetivos são: 
 
A) a terra e o trabalho no sistema agroflorestal, visando à mínima alteração dos sistemas naturais e reduzindo 
os impactos ambientais.    
B) a terra e o trabalho, com utilização de sementes selecionadas pelos produtores e insumos orgânicos, 
visando a um modelo de agricultura alternativo. 
C) o capital e o trabalho, com utilização de insumos industriais, conhecimentos técnico-científicos e 
tecnologias avançadas, visando ao aumento da produtividade da terra. 
D) a terra e o capital, tendo como bases da produção a sustentabilidade social e econômica e o equilíbrio 
ambiental, visando a atender às exigências do mercado mundial. 
E) o capital e o trabalho na produção orgânica certificada, utilizando insumos orgânicos e controle biológico de 
pragas, visando a minimizar os impactos ambientais. 
 
Questão 8: “A agricultura é hoje o maior negócio do país. (...) Apenas [em 2005], a cadeia do 
agronegócio gerou um Produto Interno Bruto de 534 bilhões de reais.” 
 
A atual expansão da agricultura e do agronegócio no Brasil deve-se, entre outros fatores ao(à): 
 
A) forte vinculação da agricultura à indústria, ampliando a participação de produtos com maior valor agregado 
no valor das exportações brasileiras, como os dos complexos de soja e do setor sucroalcooleiro.    
B) expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste e na Amazônia e ao emprego intensivo de mão de obra no 
campo, nessas áreas, determinando o aumento da produtividade agrícola. 
C) difusão de modernas tecnologias e técnicas de plantio na maioria dos estabelecimentos rurais do País, 
contribuindo para a expansão das exportações brasileiras.    
D) modelo agrícola brasileiro, pautado na policultura de exportação e na concentração da propriedade rural. 
E) Revolução Verde, que, disseminada em larga escala nas pequenas e médias propriedades do País, 
incentivou a agricultura voltada para os mercados interno e externo. 
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Questão 9: Para responder à questão, analise o texto abaixo e as características de dois modelos de 
produção agrícola, numerando-as de acordo com a coluna da direita. 
A questão agrária é entendida, atualmente, a partir de duas concepções sobre o destino da produção e o 
modo de vida no campo, que refletem diferentes modelos agrícolas e de desenvolvimento: o do campesinato 
e o do agronegócio. 
 
Modelos de produção 
 
1. campesinato        2. agronegócio 
 
Características 
(     ) Controle centralizado da produção, do processamento e do mercado. 
(     ) Uso da ciência e da tecnologia na produção. 
(     ) Ênfase em uma abordagem holística da produção. 
(     ) Ênfase na produção para grandes mercados. 
(     ) Ênfase nos métodos tradicionais de produção. 
 
A correta numeração da coluna da esquerda, de cima para baixo, é 
 
A) 2 – 2 – 2 – 1 – 1 
B) 2 – 2 – 1 – 2 – 1 
C) 2 – 1 – 2 – 1 – 2 
D) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 
E) 1 – 1 – 2 – 1 – 2 
 
Questão 10: Um sistema agrário é um tipo de modelo de produção agropecuária em que se observa 
quais 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. 
 
Dentro desse contexto, o sistema agrário tradicional tem como características principais o predomínio de 
pequenas propriedades agrárias, uso intensivo de mão de obra numerosa, utilização de técnicas de cultivo 
minuciosas, irrigação, e produção destinada preferencialmente ao consumo local e regional. 
 
Essa descrição corresponde: 
 
A) ao sistema de roças.    
B) à agricultura orgânica.    
C) à agricultura itinerante.    
D) ao sistema de plantations.    
E) à agricultura de jardinagem.    
 
 


