
 

1) Quais as diferenças entre a Agricultura de Jardinagem e a Agricultura de Subsistência? (0,5) 

 

2) Por que as revoluções Industrial e Agrícola foram tão importantes no processo de aperfeiçoamento da agropecuária 

industrial ao longo do mundo? (1,0) 

 

3) Diferencie Pecuária Intensiva de Pecuária Extensiva, dando exemplos de regiões brasileiras onde podemos encontrar 

cada um desses tipos. (1,0) 

 

4) Utilizando seus conhecimentos e com base nos exemplos dados em sala de aula, cite 05 (cinco) exemplos diferentes de 

inovações tecnológicas que são atualmente utilizadas na agropecuária nacional. (1,0) 

 

5) O que é agricultura coletiva e quais os principais países que adotaram ou estimularam este tipo de sistema? (0,5) 

 

6) Caracterize o consumo e energia no Brasil. (1,0) 

 

7) ”A construção da hidrelétrica de Porto Primavera, na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, está provocando 

um desastre ambiental e social na região do Rio Paraná e seus afluentes. (Folha de São Paulo, 04/08/97).” O trecho 

apresentado relaciona a construção de hidrelétricas com problemas ambientais e sociais. Quais os principais impactos 

ambientais que podemos listar em função da implantação de uma hidrelétrica? (1,0) 

 

8) “O conceito de modernização assumiu formas e ideologias muito diferenciadas em dois momentos distintos da 

História do Brasil. Na era Vargas, modernizar era sinônimo de estatizar. No período que se iniciou com o governo 

Collor, passou a ser sinônimo de privatizar.” (Adaptado de Revista Ciência Hoje, vol. 19, nº 14, outubro/95) 

O texto acima apresentado refere-se a dois modelos distintos do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, quando o país 

foi governado, em um momento, por Getúlio Vargas e, em outro, por Fernando Collor de Mello. Por que, num dos 

momentos, modernizar foi sinônimo de estatizar e, no outro, de privatizar? (1,0) 

 

9) Faça a associação dos itens da coluna da esquerda com a da direita. (2,0) 

 (A) Período de grande desenvolvimento das indústrias de bens não duráveis, com 

colaboração de mão de obra imigrante, alavancando a industrialização nacional. 

     (     ) Crise Política 

 (B) Início da estruturação do parque industrial brasileiro, com o Estado a frente , 

desenvolvendo as indústrias de base. 

     (     ) Ditadura Militar 

 (C) Implantação das indústrias de bens de consumo duráveis e o plano “50 anos em 5”      (     ) Era Juscelino 

 (D) Implantação do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), financiado junto ao FMI e 

ao BIRD. 

     (     ) Era Vargas 

 (E) Política que retira o Estado da economia, deixando-o apenas nas áreas da educação, 

saúde e segurança. 

     (     ) Milagre econômico 

  (F) Período onde aconteceram fatos essenciais para o desenvolvimento do processo de 

industrialização brasileiro, como a criação da Tarifa Alves Branco. 

     (     ) Neoliberalismo 

 (G) Período entre 1968 e 1974, com a viabilização de investimentos em infra-estrutura,      (     ) Período atual 



telecomunicações, indústrias de base, de transformação, e na agroindústria. 

 (H) Descentralização industrial. Busca das indústrias por áreas de menores custos de 

produção e de maiores benefícios fiscais. 

     (     ) República Velha 

  (I) Período de formação de vilas operárias e sindicatos, além do capital acumulado das 

exportações agrícolas passarem a ser investidos em indústria de bens de consumo não 

duráveis. 

     (     ) Segundo Reinado 

  (J) Adoção do parlamentarismo, idéias nacionalistas, contrariando os interesses das 

multinacionais. Renúncia do então presidente Jânio Quadros. 

     (     ) Substituição das    

              Importações 

 

10) Quais as principais diferenças entre os períodos da Era Vargas (1930 – 1956) e Era Juscelino (1956 – 1961), com 

relação a Industrialização Brasileira? (1,0) 

 

 


