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01. Na Pecuária extensiva o gado é criado à solta, sem muitos cuidados com o manejo, geralmente é praticada em lugares onde se possui 
muita terra e baixo desenvolvimento técnico e econômico. Na Pecuária intensiva o gado é confinado, com alimentação e água de boa 
qualidade, com o mínimo de esforço para que se ganhe peso no mínimo de tempo.

 Resposta: C

02. Todos os anos, o fogo rouba partes do Centro-Oeste e Floresta Amazônica. Esse é o traço mais marcante do avanço da agricultura 
(principalmente da soja) e da pecuária. Ambas são atividades econômicas importantes para a economia brasileira. Conciliar o 
desenvolvimento com a preservação do meio ambiente é o grande desafio para o Brasil.

 Resposta: A

03. A pecuária exerceu um importante papel no processo de colonização e ocupação do território brasileiro, sobretudo no sertão nordestino 
e campanha gaúcha. No Nordeste brasileiro, se desenvolveu a chamada “civilização do couro” às margens dos principais rios, dando 
origem a trabalhadores diferenciados do resto da colônia. Produziu a figura do vaqueiro, um trabalhador livre, geralmente pago  
em espécie.

 Resposta: A 

04. A pecuária exerceu um importante papel no processo de colonização e ocupação do território brasileiro, sobretudo, no sertão nordestino 
e campanha gaúcha. No Nordeste, surgiu como atividade subsidiária da lavoura de cana de açúcar, e estabeleceu núcleos urbanos 
destinados ao comércio do couro e charque para o mercado interno.

 Resposta: C 

05. Do texto, constata-se que o maior produtor brasileiro de bovinos é o Centro-Oeste e de caprinos, o Nordeste. A criação de caprinos no 
Nordeste é uma tradição cultural, pois o primeiro registro de que se tem notícia da presença dos caprinos no Nordeste data de 1535, 
portanto, no início do Período Colonial do Brasil. Nessa região, o animal é bastante acostumado às condições climáticas, principalmente, 
à seca.

 Resposta: C

06. A proposição II está errada. No Nordeste brasileiro implantou-se uma pecuária extensiva, em que o gado é criado solto no pasto e 
não recebe grandes cuidados com relação à saúde e à higiene. Em geral, utilizam-se grandes propriedades e pouca mão de obra, por 
isso, os rebanhos são numerosos, embora possuam deficiência óssea, carne musculosa e o couro marcado por doenças. As demais 
proposições estão corretas.

 Resposta: D

07. Região Norte: é a região onde o desenvolvimento da criação de búfalos foi mais intenso.

 Região Centro-Oeste: predomina a criação extensiva de gado nas áreas de vegetação de cerrado.

 Região Nordeste: é a mais antiga região de criação de gado do Brasil. 

 Região Sudeste: é a região de maior produção de leite.

 Região Sul: a criação de gado nesta região destaca-se por apresentar vários melhoramentos técnicos.

 Resposta: C

08. Uma barreira sanitária é um mecanismo legal utilizado pelas autoridades governamentais de um país ou região que impede ou restringe 
a circulação de animais e plantas. O principal objetivo das barreiras sanitárias é prevenir riscos de contaminação e disseminação de 
pragas e doenças ou evitar que elas ocorram. Normalmente este termo é usado apenas no caso de animais e seus derivados, enquanto 
o termo barreira fitossanitária é usado para vegetais e seus derivados.

 A imposição de barreiras sanitárias a países com surtos de influenza aviária promoveu abertura de mercado para o Brasil, que somente 
conseguiu suprir essa demanda por já contar com um setor produtivo de aves bastante competitivo.  

 Resposta: D
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09. Na pecuária intensiva, o gado é criado em estábulos, com cuidados relacionados à sua imagem, saúde e alimentação. São utilizados 
produtos de zootecnia com intuito de aumentar a produtividade.

 Resposta: A

10. As principais regiões criadoras de gado no Brasil são o Centro-Oeste e Norte, com destaque para o Estado de Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Pará. 

 Resposta: A
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