Geografia Agrária
1-Diferencie agricultura intensiva e extensiva
2-Uma fazenda A apresenta 100km² voltados para produção de 20 sacos de arroz, enquanto a fazenda B, que esta
logo ao lado da A, tem 20km² produzindo 100 sacos de arroz.
a)Determine qual fazenda é considera intensiva e qual é considerada extensiva, justificando.
b)Se imaginarmos que ambas as fazendas apresentam as mesmas características de localização e fertilidade. Qual
é o milagre da fazenda B?
3- Caracterize:
a)agricultura de subsistência.
b) agricultura itinerante (de roça).
c)plantation
d)agricultura de jardinagem
4-(UFRS) A produção agrícola é diversificada mundialmente devido às distintas condições físicas, econômicas,
tecnológicas e culturais das regiões geográficas.
A seguir, no primeiro bloco, são citados quatro sistemas agrícolas. No segundo bloco, são apresentadas as
caracterizações de três deles.
Associe adequadamente as caracterizações aos respectivos sistemas.
1. Agricultura de jardinagem
2. Agricultura de "plantation"
3. Agricultura moderna
4. Agricultura ecológica
( ) Predomínio de pequenas ou médias propriedades especializadas na rizicultura, que adotam técnicas
milenares de cultivo e utilizam mão-de-obra familiar.
( ) Produção obtida em médias e grandes propriedades altamente capitalizadas, que apresentam alta
produtividade em decorrência, entre outros fatores, da seleção de sementes e da mecanização intensiva.
( ) Produção obtida em pequenas e médias propriedades com mão-de-obra familiar, com uso de técnicas de
controle biológico e informacional, fertilizantes orgânicos e rotação de culturas.
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
a) 4 - 1 - 2.
b) 2 - 4 - 1.
c) 1 - 3 - 4.
d) 1 - 3 - 2.
e) 2 - 1 - 4.

5-(UFF) Observe o esquema:

Fonte: KENT, W.A. "Geografia Humana: Demografia". Lisboa: Gradiva, 2002.
a) Entre A e F o que aconteceu com o tempo destinado ao pousio do solo?
b) Cite e explique 2 fatores que estão vinculados à mudança demonstrada nos gráficos.

6-(…) hoje já é legítimo se colocar a dúvida quanto à validade da distinção entre campo e cidade. Não é difícil
prever uma situação em que a maioria da população “rural”, no sentido ecológico, se dedique a funções urbanas
e que a prática da agricultura em nada se distinga das demais atividades urbanas. Campo e cidade, apesar de
ocuparem diferentes porções do espaço geográfico, são complementares, sendo cada vez mais difícil apontar os
limites físicos e funcionais entre um e outro.
Considerando as atividades econômicas, apresente dois exemplos de intercâmbio que demonstram a atual
relação de interdependência entre o espaço urbano e o rural.
7-Diferencie a agricultura norte-americana da agricultura européia.

Gabarito
1-Agricultura intensiva: tipo de agricultura que utiliza técnicas modernas, mais produtividade - grandes
empresas podendo acarretar impactos ambientais
Agricultura extensiva: tipo de agricultura realizada em grandes áreas, empregando pouco capital e técnicas
agrícolas tradicionais e por isso apresenta baixa produtividade.
2-a)fazenda B = intensivo = maior nível tecnológico, maior uso de máquinas e de insumos modernos

Fazendo A = extensivo = técnicas rudimentares, apresentando baixo índice de exploração de terra.
b) O uso de técnicas agrícolas.
3-a)Agricultura de subsistência caracteriza-se pelo baixo nível técnico em pequenas unidades de produção com
o objetivo de alimentar diretamente os membros da família. São exemplos de atividade agrícolas com baixa
intensidade realizada em pequenas e médias propriedades, normalmente com mão de obra familiar. Ocorre em
áreas pouco valorizadas, que não interessam a agricultura comercial.
b)-A agricultura itinerante é caracterizada por ciclos de uso e pousio (descanso).
Típicos de países periféricos
-a produção é de subsistência
-mão de obra familiar
c)Plantation: sistema baseado na monocultura em grande unidades de produção, com a produção voltada para
exportação, característicos de países periféricos com economia agroexportadora. Os impactos gerados pelo
plantation: desgaste do solo fruto da monocultura e uso de pesticidas e agrotóxicos.
d)agricultura de jardinagem: caracteriza-se pelo uso intensivo de mão-de-obra e uma abundante produção de
arroz. O sistema de jardinagem surgiu no sul e sudeste asiático pois a rizicultura (produção de arroz)
desenvolvida nessa área está bastante condicionada pelas condições climáticas asiáticas, no caso, o clima de
monções.
4- C
5- a)O tempo destinado ao pousio foi diminuindo até não mais existir.
b) Emprego de tecnologia, aumento da demanda por alimentos, tanto para o mercado interno como para o
externo, emprego de máquinas, agricultura passou a ser considerada uma atividade importante para a obtenção
de lucro, industrialização da agricultura, capitalismo, pressão demográfica, revolução verde, urbanização,
expansão da fronteira agrícola, conquista de novas terras através de técnicas que proporcionaram aumento da
fertilidade, diversificação do consumo, mão-de-obra qualificada, agrotóxicos, transgênicos, maior conhecimento
científico, transportes.
6- Dois dos exemplos:
• dependência, por parte da atividade industrial urbana, das matérias-primas produzidas no campo
• oferta de produtos em estado natural no comércio varejista
• oferta de espaços de lazer no campo para moradores da cidade
• dependência, por parte da atividade agropecuária moderna, de produtos industriais e de recursos
tecnológicos gerados nas cidades, como tratores, implementos agrícolas, fertilizantes, rações e
medicamentos veterinários
• oferta de bens e serviços urbanos para os moradores do campo
7-A agricultura norte americana é uma das mais fortes no mundo, apresenta um elevadíssimo grau técnico, em
um setor altamente mecanizado e capitalizado, com elevada produtividade da mão-de-obra.
Já a agricultura européia é marcada pela baixa concentração de terras, pelo predomínio de pequenas
propriedades, fruto do elevado valor da terra no continente e de uma política tributária que dificulta a
concentração.

