
 

 

GEOGRAFIA II
AULA 19: 

AGRICULTURA GERAL

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO
ANUAL

VOLUME 4

OSG.: 100409/15

01. Biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permitem a utilização de agentes biológicos (organismos, células, organelas e 
moléculas) para obter bens ou assegurar serviços. Os organismos geneticamente modifi cados (OGMs), ou transgênicos, são aqueles 
que tiveram genes estranhos, de qualquer outro ser vivo, inseridos em seu código genético. 
O processo consiste na transferência de um ou mais genes responsáveis por determinada característica num organismo para outro 
organismo ao qual se pretende incorporar essa característica.

 Resposta: E

02. O uso de OGM’s na agricultura provocou uma verdadeira revolução na produtividade, que de maneira geral reduz o emprego de 
defensivos químico, uma vez os cultivos apresentam resistência maior a certos tipos de pragas.

 Resposta: E

03. Uma das causas da atual crise de alimento se deve ao fato de que aumentou a ingestão de calorias em vários países desenvolvidos, 
em particular China e Índia. Atualmente, a China está arrendando ou mesmo comprando terras agricultáveis em diversas partes do 
globo, particularmente na África, o que representa o traçado de uma nova geopolítica relacionada à escassez de terras e alimentos.

 Resposta: D

04. A atividade agrícola estadunidense é tradicionalmente distribuída pelo espaço geográfi co do país de acordo com os belts: cinturões 
especializados. Respectivamente, nos mapas, 1, 2 e 3 identifi cam-se os cinturões de algodão, no Sul; de milho, no Centro, e de trigo, 
no Norte.

 Resposta: A

05. Engenharia genética pode ser defi nida como o conjunto de técnicas capazes de permitir a identifi cação, manipulação e multiplicação 
de genes dos organismos vivos. Através desta nova ciência é possível a manipulação do DNA, ou seja, do ácido desoxirribonuclético 
que existe nas células dos seres vivos e assim recombinar genes, alterando-os, trocando-os ou adicionando genes de diferentes origens 
e criando novas formas de vida.

 Resposta: E
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