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01. Na digestão dos ruminantes, atuam bactérias metanogênicas, geradoras do gás metano, um dos responsáveis pela retenção das 
radiações infravermelhas causadoras do efeito estufa.

 Resposta: A

02. Grande parte da pecuária brasileira, caracterizada por ser extensiva, aproveita-se dos pastos naturais encontrados em várias porções 
do espaço nacional: Pantanal, Cerrado, Caatinga, Pampas.

 Resposta: C

03. O aumento da demanda de alimentos, oriundos da exploração animal, continua sendo o fator básico do grande desenvolvimento 
demonstrado no campo da criação de aves, o qual apresenta a vantagem de seu ciclo ser rápido. Nas últimas décadas ocorreu um 
aumento bastante significativo no consumo e na oferta de carne de frango no Brasil, devido a fatores que influenciaram como a elevação 
dos padrões técnicos empregados, o uso de linhagens cada vez mais produtivas, insumos com maior qualidade, o que possibilitou a 
diminuição dos custos de produção.

 Resposta: A 

04. No sistema de pecuária extensiva o gado e criado solto, sem muitos cuidados com o manejo, geralmente é praticada em lugares onde 
se possui muita terra, e baixo desenvolvimento técnico e econômico. Pecuária intensiva, o gado e confinado, com cuidados quanto  
à alimentação, saúde e higiene, propiciando maiores índices de produtividade e lucros.

 Resposta: A

05. As principais bacias leiteiras do Brasil estão nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro (região Sudeste). O principal 
objetivo desses produtores é abastecer os maiores centros consumidores do Brasil.
– em São Paulo: vale do Paraíba, região de São João da Boa Vista, região de São José do Rio Pardo – Mococa, região de Araras – 

Araraquara.
– no Rio de Janeiro: vale do Paraíba, Norte Fluminense.
– em Minas Gerais: Sul de Minas Gerais, Zona da Mata Mineira, Bacia leiteira de Belo Horizonte, Alto Parnaíba.

 Resposta: A
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