
Pecuária

1-Região  pecuarista  por  excelência,  com
predomínio  de  grandes  propriedades  e
caracterizada pela pecuária bovina de corte:

a) Norte.

b) Nordeste.

c) Sudeste.

d) Sul.

e) Centro-Oeste.

2-No campo, a prática da agropecuária pode
ser  classificada  de  diversas  formas,  tudo  a
depender do critério utilizado para avaliação.
No caso da  divisão das  atividades rurais  em
extensivas  e  intensivas,  a  classificação  é
realizada com base em:

a) tamanho de propriedades

b) legalidade de posses

c) intensidade de produção

d) impactos ambientais gerados

e) gestão da mão de obra

3-“(…)  Na  pecuária  intensiva,  não  basta  ter
pasto  bom.  Todo  piquete  tem  um  cocho
grande,  o  suplemento  é  servido  sempre  no
começo  da  manhã.  Cada  boi  recebe  dois
quilos  por  dia  de  proteína  e  energia.  O
propósito  é  turbinar  o  ganho de  peso.  Com
suplemento, o boi engorda 400 gramas a mais
por dia em relação ao sistema convencional.

Não  fica  barato  suplementar,  mas  a  relação
custo/benefício compensa (…)”.

Globo  Rural,  maio  de  2012.  Disponível  em:
http://g1.globo.com (com adaptações).

Uma das vantagens da aplicação da pecuária
intensiva em detrimento da extensiva é:

a) menores gastos com investimentos

b)  acessibilidade  das  técnicas  e  das
tecnologias

c)  baixa  necessidade  de  equipamentos
avançados

d)  redução  da  área  de  ação  de  impactos
ambientais

e) maior recrutamento de mão de obra

4-(PUC) A Região Sul se destaca em termos de
atividade  criatória  e  entre  as  regiões
brasileiras é a que dispõe do maior rebanho
de:

a) bovinos e eqüinos

b) eqüinos e asininos

c) asininos e muares

d) suínos e ovinos

e) ovinos e caprinos

5-A mais extensa das sub-regiões do Nordeste
brasileiro  é  uma  área  de  baixa  densidade
demográfica e de solos rasos. Sua economia se
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baseia  na  pecuária  extensiva  de  corte  e  na
agricultura tradicional.

A descrição acima se refere à(ao):

a) Meio-Norte

b) Agreste

c) Sertão

d) Zona da Mata

6-Existe,  em  diversos  países  do  mundo,  um
sistema  de  criação  que  é  feito  em  amplas
áreas cercadas,  onde o gado é solto para se
alimentar da pastagem natural ou de restos de
cultura,  após a colheita das mesmas.  Qual  a
denominação  que  é  dada,  em  Geografia
Agrária, a esse sistema de criação?

a) Pecuária Intensiva

b) Pecuária Ultra-extensiva

c) Pecuária Ultra-intensiva

d) Pecuária Nômade

e) Pecuária Extensiva

7-  O  Vale  do  Itajaí  (SC)  destaca-se  por
apresentar expressivo rebanho:

a) caprino

b) bubalino

c) ovino

d) eqüino

e) bovino de leite

8-Observe o mapa a seguir.

(imagem abaixo)

As áreas assinaladas com os números 1, 2, 3
correspondem, respectivamente, a:

a)  pecuária  em  pastos  cultivados,  cana-de-
açúcar  nas  baixadas  litorâneas,  borracha  na
Floresta Equatorial Amazônica.

b)  pecuária  no  Planalto  Brasileiro,  cana-de-
açúcar  nas  baixadas  litorâneas,  borracha  na
Floresta Equatorial Amazônica.

c)  pecuária  em  pastos  naturais,  cana-de-
açúcar  nas  baixadas  litorâneas,  borracha  na
Floresta Equatorial Amazônica.

d)  pecuária  em  pastos  naturais,  cana-de-
açúcar  nas  áreas  férteis  do  litoral,  cacau  na
Floresta Equatorial Amazônica.

e)  pecuária  em  pastos  cultivados,  cana-de-
açúcar nas áreas férteis do litoral, borracha na
Floresta Tropical.

9-Não é característico da pecuária  da  região
Sul:

a) ovinos.

b) bovinos.



c) caprinos.

d) suínos.

e) aves.

10-Apresenta  a  mais  diversificada  produção
pastoril. Possui o primeiro rebanho bovino em
qualidade do país, devido ao nível técnico e ao
predomínio  de  raças  europeias.  Conta
também  com  excelentes  condições  naturais,
com relevo pouco acidentado e existência de
boas pastagens.

O texto corresponde a uma área de pecuária
da Região:

a) Centro-Oeste.

b) Sul.

c) Sudeste.

d) Nordeste.

e) Norte.
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