
O espaço agrário nos países desenvolvidos

Capítulo 2

Agora é com você – Pág. 22
01  Resposta pessoal. 

�� Para o cultivo de frutas, são escolhidas regiões de 
clima mais propício, seja ele subtropical (costa sul e 
sudeste), seja ele mediterrâneo (costa oeste), onde 
praticam a fruticultura irrigada.

�� A produção de leite se encontra nos locais mais 
industrializados do nordeste do país, tendo em vista 
que a pecuária intensiva utiliza muitos equipamen-
tos produzidos nessas indústrias e também fornece 
matéria-prima para a indústria de laticínios.

�� A produção de milho se dá nas proximidades do cin-
turão do leite e das regiões mais industrializadas do 
nordeste, tendo em vista que é matéria-prima para 
a fabricação de ração animal e de biocombustíveis.

�� A produção se encontra em áreas vastas do Oeste, 
uma vez que a pecuária extensiva pode se espalhar 
nos vales de montanhas ou nas regiões semiáridas, 
onde as terras são mais baratas, reservando as terras 
mais férteis do país para a agricultura.

02  A região fundamental para a agropecuária canadense é 
a sul, nas proximidades da fronteira com os EUA, pois o 
clima é menos rigoroso do que no restante do país.

Agora é com você – Pág. 27
01  Porque o Estado de Israel foi criado em terras habita-

das há muitos anos por árabes palestinos. Desde então, 
houve diversas guerras entre os dois povos, vencidas por 
Israel, que passou a ocupar territórios destinados aos 
palestinos.

02  É a menor porção dos dois territórios que deveria cons-
tituir o Estado Árabe Palestino (a outra é a Cisjordânia) e 
a única sob autonomia palestina. Situa-se no litoral meri-
dional de Israel e faz divisa também com o Egito.

03  Buscando enfraquecer posições do principal grupo 
palestino atuante em Gaza – o Hamas –, Israel fez mais 
uma incursão militar contra a Faixa de Gaza. O conflito 
deixou mais de dois mil mortos, a maioria palestinos.

ATIVIDADES PARA SALA

01  Entre os critérios levados em conta têm-se: os naturais 
(clima, relevo, solos etc.); os históricos (espaços tradi-

cionalmente destinados a determinadas produções); os 
comerciais (custo das terras, mercado consumidor, proxi-
midade com fornecedores de insumos). Como exemplo, 
pode-se citar a produção de milho e de cereais (matéria-
-prima para ração animal) que fica próxima do cinturão da 
pecuária intensiva.

02  Pode-se dizer que a principal finalidade da PAC é possi-
bilitar aos produtores agropecuários europeus melhores 
condições de competição no mercado internacional de ali-
mentos diante de concorrentes poderosos, especialmente 
os EUA. As principais estratégias são a oferta de subsídios 
aos produtores e a tributação de produtos importados.

03  D
 Os cinturões agropecuários dos EUA possuem elevado 

uso de tecnologia, o que imprime pouco uso de mão de 
obra. Além disso, para este tipo de sistema, grandes pro-
priedades são necessárias para seu desenvolvimento, o 
que requer grandes gastos financeiros.

04  B
 A Revolução Verde, desencadeada por volta dos anos 

1950, trouxe consigo a ideia de ampliar a produção, pois 
acreditava-se que a falta de alimentos era um problema 
para os países menos abastados. Contudo, a pobreza não 
foi reduzida, pois seu papel no mercado mundial conti-
nua com grande impacto.

05  E
 A intensa mecanização é marca forte dos países desen-

volvidos, com mão de obra humana mais concentrada 
nas cidades. No meio rural, o desenvolvimento técnico 
e científico permitiu que esses países utilizem desse tipo 
de agricultura, com sementes selecionadas e resistentes 
por meio de testes laboratoriais.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  A

 O texto faz menção clara a um país desenvolvido, pois as 
características “rápida modernização e a mecanização da 
agricultura” são marcas desses países. Entre os territórios 
mencionados, a Austrália, ainda que possua muitas ter-
ras disponíveis, possui solos de baixa fertilidade, o que 
faz de sua pecuária a atividade mais expressiva do que 
a agricultura. Dessa forma, o texto apresenta traços que 
são comuns às práticas agrícolas estadunidenses.

02  A

 Sobre os apontamentos fornecidos pela questão, pode-se 
concluir que:

Resoluções Resoluções
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a) Verdadeira. Os números apontam o crescimento e a 
participação brasileira na produção de transgênicos.

b) Falsa. O aumento da produção de transgênicos com-
preendeu os países desenvolvidos situados especial-
mente na América do Norte, a saber, os EUA.

c) Falsa. Os EUA foram pioneiros nessa atividade.
d) Falsa. O gráfico não informa a área de expansão, ou 

seja, essas informações não são fornecidas.
e) Falsa. A expressiva produção de transgênicos não se 

deu nas áreas mencionadas.

03  C

 Com a Revolução Verde, uma série de mudanças no modo 
de se fazer agricultura surgiram, destacando-se o uso de 
transgênicos e de fertilizantes. As mutações genéticas 
das plantas possibilitaram a resistência delas perante os 
regimes climáticos e edáficos, resultando no aumento da 
produção alimentícia.

04  B

 Situado em um conjunto de ilhas vulcânicas, o Japão, 
apesar de possuir extensão de área considerável, tem 
limitações quanto ao espaço agricultável, visto que seu 
relevo é bastante acidentado. O país reestruturou sua 
economia por meio do modo de produção toyotista, o 
que possibilitou uma acumulação flexível aos padrões 
geográficos existentes.

05  D

 O uso de pivôs de agricultura irrigada por aspersão como 
forma de caracterizar, com o uso da tecnologia, a cres-
cente relativização da natureza na importância da produ-
ção agrícola. As soluções técnicas ajudam nesse processo.

06  B

 A produção de trigo é selecionada de acordo com o ciclo: 
o de primavera, plantado na estação homônima e colhido 
no verão, e o de inverno, plantado no outono e colhido 
no fim da primavera. No Canadá, o trigo de inverno é 
característico da região central, enquanto o de primavera 
é cultivado nas pradarias do centro-norte.

07  D

 A PAC foi uma política europeia que visava fortalecer os 
produtores locais, o que significa aumento das taxas de 
emprego e maior utilização da agricultura orgânica.

08  D

 Criado por volta de 1910, os kibutz israelenses são bem 
desenvolvidos e têm como principal característica o sis-
tema de trabalho cooperativo e que prioriza o bem-estar 
dos congregados.

09  C

 As mudanças tecnológicas empreendidas pela Revolu-
ção Verde trouxeram consigo diversas implicações que 
perpassam temas ambientais, sociais, culturais e econô-
micos. Sendo assim, Sevcenko traz, no trecho, o chamado 

princípio da precaução, que busca refletir a partir do 
momento em que um dado acontecimento trouxer con-
sequências negativas.

10  A

 Os cinco países que apresentam os maiores percentuais 
de subsídios para sua produção agrícola caracterizam-se 
por menores extensões e fatores limitantes como relevo 
montanhoso e climas rigorosos, o que gera maior custo 
de produção, como citado corretamente na alternativa A.

 As demais alternativas estão incorretas porque a pro-
dução desses países é de caráter intensivo e com alta 
produtividade no setor agrícola, além de apresentarem 
grande produção de insumos e ausência de terras devo-
lutas (terras pertencentes ao Estado).

2a série – Ensino Médio – Livro 12

GEOGRAFIA


