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1. Observe a imagem a seguir, que retrata um problema atual existente nas atividades agrícolas. 

Samuel M Beebe/Flickr/Creative Commons 3.0 

 

Agricultura na Amazônia, Bolívia, 2009. 

Indique dois impactos ambientais causados pelo processo representado na imagem, especialmente 
quando realizado em monoculturas. 
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2. Leia o texto a seguir, que trata da cadeia agroindustrial da cana-de-açúcar. 
 

Processamento da cana-de-açúcar 

A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima para a indústria sucroalcooleira 

brasileira. A agroindústria da cana envolve etapas, como: produção e abastecimento da 

indústria com matéria-prima; gerenciamento dos insumos, resíduos, subprodutos e da 

versatilidade da produção – de açúcar ou álcool; armazenamento e comercialização 

dos produtos finais. Estas etapas devem ser executadas com o emprego de técnicas 

eficientes de gerenciamento. 

ALCARDE, André Ricardo. Processamento da cana-de-açúcar. Agência de Informação Embrapa. Disponível em: 

<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/arvore/CONTAG01_102_22122006154841.html>. Acesso em: 12 set. 2018. 

 

Com base no texto e em seus conhecimentos, responda às questões a seguir. 

a) Explique como ocorrem as etapas produtivas na cadeia agroindustrial.  

 

 

 

 

 

 

 

b) Cite uma mudança de paisagem causada pela primeira etapa da cadeia. 

 

 

 

3. Observe a tabela a seguir. 
 

Máquinas, tratores e equipamentos 
Número de estabelecimentos 

que usam 

Tratores 55,83% 

Semeadeiras/plantadeiras 19,34% 

Colheitadeiras 9,15% 

Adubadeiras e/ou distribuidoras de calcário 15,68% 

Elaborado com base em IBGE. Censo Agro 2017. Disponível em: 

<https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/estabelecimentos.html>. Acesso em: 3 out. 2018.  
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Com base nos dados da tabela e em seus conhecimentos, indique o tipo de produtor (familiar ou 
empresarial) que mais utiliza equipamentos na atividade agrícola e justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Leia o texto a seguir, que apresenta uma importante indústria brasileira: 
 

A CSN foi a primeira produtora integrada de aços planos no Brasil, um marco 

no processo brasileiro de industrialização. O seu aço viabilizou a implantação das 

primeiras indústrias nacionais, núcleo do atual parque fabril brasileiro. Em 1993, 

tornou-se um grupo privado e passou a diversificar seus negócios em uma estrutura 

integrada. Hoje, a empresa desenvolve e oferece produtos para a indústria  

automobilística, fabricantes de eletrodomésticos, setor de embalagens e construção 

civil, além de ser uma das maiores exportadoras de minério de ferro do continente. 

IBGE. Biblioteca. Catálogo. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=445839&view=detalhes>. 

Acesso em: 12 set. 2018. 

Descreva as principais características do tipo de indústria comentado no texto relacionadas ao 
destino de sua produção e ao uso dos recursos naturais. 
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5. A cadeia produtiva industrial envolve desde a extração até o descarte dos produtos. Leia o texto 
a seguir, que trata de uma forma de descarte. 

 

Reciclagem atinge apenas 8% dos municípios brasileiros 

O alumínio é o campeão de reciclagem no País, com índice de 90%, segundo 

os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável de 2010 do IBGE. Isso se deve ao alto 

valor de mercado de sua sucata, associado ao elevado gasto de energia necessário 

para a produção de alumínio metálico. Para o restante dos materiais, à exceção das 

embalagens longa vida, os índices de reciclagem variam entre 45% e 55%. 

BRASIL. Reciclagem atinge apenas 8% dos municípios brasileiros. 13 abr. 2012, atualizado em 23 dez. 2017. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/meio-ambiente/2012/04/reciclagem-atinge-apenas-8-porcento-dos-municipios-brasileiros>. 

Acesso em: 12 set. 2018. 

Explique a forma de descarte explorada no texto e indique um ponto positivo de seu uso para o Brasil. 

 

 

 

 

 

 

6. Leia o texto a seguir, que indica o maior porto brasileiro no que se refere ao movimento de 
cargas e à principal forma de transporte das mercadorias. 

 

IBGE mapeia a infraestrutura dos transportes no Brasil 

A maior quantidade de carga movimentada nos portos organizados do País 

está localizada no Porto de Santos (SP), devido à sua posição estratégica. Ele está em 

terceiro lugar no ranking que considera Portos Organizados e Terminais de Uso 

Privativo (liderado pelos Terminais Privados de Ponta da Madeira e Tubarão) e  

movimenta, em grande escala, carga geral armazenada e transportada em contêiner. 

BRASIL. IBGE mapeia a infraestrutura dos transportes no Brasil. 25 nov. 2014, atualizado em 23 dez. 2017. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/editoria/infraestrutura/2014/11/ibge-mapeia-a-infraestrutura-dos-transportes-no-brasil>. Acesso em: 12 set. 2018. 
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Com base no texto e em seus conhecimentos, indique as vantagens dos usos de contêineres para 
o transporte marítimo. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Leia o texto a seguir, que traz algumas informações sobre uma importante hidrovia brasileira. 
 

Bacia do Tocantins-Araguaia 

Área aproximada em km²: 767 000 

Estados Abrangidos: Goiás, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins. 

Principais Rios: Tocantins, Araguaia e das Mortes. 

Rios Considerados: Tocantins, Araguaia e das Mortes 

Características Gerais do Transporte na Bacia: O transporte hidroviário só é 

possível durante seis meses por ano devido aos impedimentos físicos (bancos de 

areia, pedrais e travessões). Os trechos para implantação definitiva da navegação 

encontram-se com sinalização e balizamento flutuante. 

BRASIL. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Bacia do Tocantins-Araguaia. 12 nov. 2014, atualizado em 6 jan. 2015. 

Disponível em: <http://www.transportes.gov.br/conteudo/1446-bacia-do-tocantins-araguaia.html>. Acesso em: 12 set. 2018. 

Com base no texto e nos seus conhecimentos, indique e explique dois impactos socioambientais 
gerados pelas hidrovias. 
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8. Leia o texto a seguir, que indica uma relação entre os setores envolvidos em uma produção nas 
cadeias agroindustriais:  

 

Redes de supermercados contribuem para pobreza no campo, diz estudo 

Atualmente, um em cada quatro copos de suco de laranja consumidos no 

mundo vem do Brasil. O preço do produto aumentou mais de 50% nos  

supermercados americanos e europeus desde a década de 1990. No entanto, o 

valor pago a pequenos produtores e trabalhadores rurais no Brasil chega a apenas 

4% do valor de venda final. 

VERDÉLIO, Andreia. Redes de supermercados contribuem para pobreza no campo, diz estudo. Agência Brasil, 21 jun. 2018. 

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-06/redes-de-supermercados-contribuem- 

para-pobreza-no-campo-diz-estudo>. Acesso em: 12 set. 2018. 

As relações comerciais e de trabalho nas cadeias comentadas no texto são intensas. No que se 
refere à posição da indústria nesse contexto, assinale a afirmação incorreta. 

a) As indústrias comandam a compra da produção dos alimentos de muitos agricultores. 

b) As indústrias determinam as características da qualidade de fornecimento dos produtos. 

c) As indústrias pagam adiantado, muitas vezes, por safras futuras aos agricultores associados. 

d) As indústrias toleram, junto ao produtor, grande variação do preço de mercadorias 

conforme a safra.  

 

9. Leia o texto a seguir, que apresenta uma característica da produção industrial na atualidade: 
 

Programa busca investidores em desenvolvimento tecnológico 

Na primeira etapa do programa, foram assinadas parcerias com 29 instituições 

com capacidade de desenvolvimento tecnológico. As pesquisas serão focadas em 

quatro eixos: internet das coisas; saúde; energia e mobilidade.  

MELLO, Daniel. Programa busca investidores em desenvolvimento tecnológico. Agência Brasil, 29 jun. 2018. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-06/programa-busca-investidores-em-desenvolvimento-tecnologico>. 

Acesso em: 12 set. 2018.  

Com base no texto e em seus conhecimentos, analise as afirmações a seguir. 

I. O desenvolvimento tecnológico é baseado no alto consumo de fontes de energia,  
ultrapassando as indústrias tradicionais, como as siderúrgicas. 

II. O desenvolvimento tecnológico facilita que as empresas comandem sua produção a partir 
da matriz. 

III. O crescimento do desenvolvimento tecnológico permitiu que a produção fosse feita em 
escala global. 
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IV. Esse tipo de desenvolvimento permite o surgimento de novos processos produtivos, sem a 
preocupação ambiental. 

V. O desenvolvimento indicado é cada vez mais baseado no crescimento da ciência e 
tecnologia (C&T). 

É correto apenas o que se afirma em: 

a) I, III e V. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e V. 

d) II, IV e V. 

 

10. Leia o texto a seguir, que faz referência ao uso dos diferentes meios de transporte no estado do 
Rio Grande do Sul: 

 

No Rio Grande do Sul há rotas hidroviárias interiores e portos importantes 

como o de Porto Alegre e de Rio Grande e rede ferroviária extensa, com potencial 

para ser explorado. Há também uma rede de aeroportos regionais e um aeroporto 

internacional e, ainda, uma rede dutoviária que serve principalmente o nordeste do 

Estado. No entanto, a movimentação de cargas e de passageiros é realizada 

predominantemente por rodovias que interligam as várias regiões do Estado aos 

outros estados brasileiros e aos países do MERCOSUL. 

CARGNIN, Antonio Paulo. et. al. Atlas socioeconômico Rio Grande do Sul. 3. ed. eletrônica. Rio Grande do Sul: Secretaria de 

Planejamento, Governança e Gestão, 2018. Disponível em: <http://www.atlassocioeconomico.rs.gov.br/modais-de-transporte>. 

Acesso em: 12 set. 2018. 

Com base na análise texto e em seus conhecimentos, é possível reconhecer que o transporte 
hidroviário no Rio Grande do Sul é caracterizado: 

a) pela possibilidade de transportar grandes quantidades de cargas. 

b) pela diminuição da competitividade nas áreas industrial e agrícola. 

c) pelo aumento nos custos da produção e do escoamento estadual. 

d) pelo escoamento da produção agrícola e industrial para curtas distâncias. 


