
 
 

 

 

1 

Biologia 
 

Agroecossistemas 
 

Resumo 

 

Os agroecossistemas são oriundos da seleção artificial imposta pelo homem na natureza. 

A partir dos anos 50, houve a mecanização nas agriculturas, aumentando a eficiência dos processos em 

monoculturas. Assim, se deu o aumento do uso de fertilizantes e agrotóxicos para aumento da produção 

para abastecimento da população. 

 

Transgenia 

Organismos Geneticamente Modificados, ou transgênicos, são indivíduos que tiveram um gene de um 

espécie diferente inserido através da engenharia genética. É uma biotecnologia que permite inserir um gene 

com uma característica em uma semente de outra espécie. 

Vantagens → menor custo e maior produção, menor uso de agrotóxicos. 

Desvantagens → seleção de seres resistentes, impactos na fauna local. 

 

Orgânicos 

São alimentos que são produzidos sem a utilização de agrotóxicos e fertilizantes artificiais. Somente é 

utilizado fertilizantes naturais como fezes de animais. 

Vantagens → não utiliza agrotóxicos e fertilizantes. 

Desvantagens →podem levar a eutrofização de corpos d’água, desenvolvimento de verminoses e custo mais 

elevado. 

 

Hidroponia 

É o cultivo de plantas em calhas e telhas com uma solução nutritiva para a planta, ou seja, esta planta não é 

produzida no solo. 

Vantagens → não utiliza agrotóxicos e adubos. Risco menor de parasitoses. 

Desvantagens → custo elevado e a falta de micronutrientes vegetais. 

 

Agroecologia 

É uma maneira de tentar integrar a agricultura a paisagem natural, ou seja, realização de plantações dentro 

da floresta existente. 

Vantagem → menor impacto ambiental 

Desvantagem → menor produtividade 
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Exercícios 

 

1. A partir da segunda metade do século XX, vários países do mundo, inclusive o Brasil, implantaram um 

pacote de medidas que recebeu o nome de revolução verde. 

Assinale a alternativa que indica duas características desse momento. 

a) Uso intensivo de agrotóxico; aplicação de adubos e fertilizantes. 

b) Introdução de espécies vegetais nas florestas; uso de adubação orgânica. 

c) Revitalização de biomas degradados; retorno da população urbana para o campo. 

d) Surgimento de movimentos sociais no campo; aumento da produtividade e o fim da fome. 

e) Uso de sementes selecionadas; uso de sementes transgênicas. 

 
 

2. A agricultura orgânica, entre outros tipos de agrossistemas alternativos, caracteriza-se: 

I. pelo emprego de adubação natural com matéria orgânica. 

II. pela restrição de qualquer tipo de agrotóxico ou fertilizante químico. 

III. pela utilização de técnicas naturais de fertilização, como a minhocultura e a compostagem. 

IV. pelo uso moderado da água, em técnicas previamente elaboradas, a exemplo do gotejamento. 

Sobre as afirmações acima, é correto dizer que: 

a) Todas estão corretas 

b) Apenas I e II estão corretas 

c) Apenas III e IV estão corretas 

d) Apenas I e III estão corretas 

e) Todas estão incorretas 
 
 

3. “A mecanização nas lavouras da cana-de-açúcar vem obrigando os ex-cortadores a procurarem 
novas fontes de renda. A boa notícia é que muitos estão se dando bem e não têm saudade do duro 
trabalho no campo. No lugar de milhares de cortadores de cana hoje estão as máquinas 
colheitadeiras. Os reflexos dessa mudança causada pela mecanização já podem ser observados no 
campo e fora dele no Centro-Oeste Paulista”. 

G1, Bauru e Marília. Mecanização do campo muda rotina de ex-cortadores de cana-de-açúcar. 07/06/2014. Disponível em: 
http://g1.globo.com/sp/bauru-marilia. 

A utilização de agrossistemas modernos, conforme apresenta o trecho acima, reverbera em profundas 

alterações sobre o espaço social e sobre os trabalhadores do campo. No caso acima, retrata-se: 

a) a melhoria nas condições de trabalho, com ampliação da oferta de emprego. 

b) a liberação de mão de obra e maior exigência de qualificação técnica. 

c) a atração de trabalhadores das cidades para o campo. 

d) a expansão das áreas agricultáveis em razão da existência de mais postos de trabalho. 

e) a diminuição da produção pois há menos pessoas em campo  
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4. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência, para 

este, de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de 

interesse será manifestada em decorrência 

a) do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. 

b) da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. 

c) da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. 

d) da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. 

e) da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. 
 
 

5. Um agrossistema é um tipo ou modelo de produção agrária em que se observa quais cultivos ou 

criações são praticados, quais são as técnicas utilizadas, como é a relação da agricultura ou da 

pecuária com o espaço – tanto em termos de densidade quanto da dimensão e propriedade da terra 

– e qual é o destino da produção. 

A partir desse conceito, qual seria a melhor forma de classificar os agrossistemas? 

a) Agricultura tradicional, moderna e alternativa. 

b) Agricultura mediterrânea, plantations, itinerante e de subsistência. 

c) Agricultura irrigada, minifúndios e latifúndios. 

d) Agricultura de jardinagem, itinerante e mediterrânea. 

e) Pecuária extensiva e intensiva. 
 
 

6. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente, diminuição de 

sua a estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas (sistemas 

agroflorestais) pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao 

mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada.  
Disponível em: saf.cnpgc.embrapa.br. Acesso em 21 jan. 2012 (adaptado)  

Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois  

a) substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas.  

b) intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas.  

c) promove maior diversidade de vida no solo como aumento da matéria orgânica.  

d) favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais.  

e) cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação 

sobre o solo. 
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7. Quando um macho do besouro-da-cana localiza uma plantação de cana-de-açúcar, ele libera uma 

substância para que outros besouros também localizem essa plantação, o que causa sérios prejuízos 

ao agricultor. A substância liberada pelo besouro foi sintetizada em laboratório por um químico 

brasileiro. Com essa substância sintética, o agricultor pode fazer o feitiço virar contra o feiticeiro: usar 

a substância como isca e atrair os besouros para longe das plantações de cana. 

Assinale a opção que apresenta corretamente tanto a finalidade quanto a vantagem ambiental da 
utilização da substância sintética mencionada. 

a) Finalidade: eliminar os besouros; Vantagem: reduzir as espécies que se alimentam da cana-de-

açúcar. 

b) Finalidade: afastar os predadores da plantação; Vantagem: reduzir a necessidade de uso de 

agrotóxicos. 

c) Finalidade: exterminar os besouros; Vantagem: eliminar o uso de agrotóxicos. 

d) Finalidade: dispersar os besouros; Vantagem: evitar a incidência de novas pragas. 

e) Finalidade: afastar os predadores da plantação; Vantagem: aumentar as resistências dos 

canaviais. 

 
 

8. O bicho-furão-dos-citros causa prejuízos anuais de US$ 50 milhões à citricultura brasileira, mas pode 

ser combatido eficazmente se um certo agrotóxico for aplicado à plantação no momento adequado. É 

possível determinar esse momento utilizando-se uma armadilha constituída de uma caixinha de 

papelão, contendo uma pastilha com o ferormônio da fêmea e um adesivo para prender o macho. 

Verificando periodicamente a armadilha, percebe-se a época da chegada do inseto. Uma vantagem do 

uso dessas armadilhas, tanto do ponto de vista ambiental como econômico, seria 

a) otimizar o uso de produtos agrotóxicos. 

b) diminuir a população de predadores do bicho-furão. 

c) capturar todos os machos do bicho-furão. 

d) reduzir a área destinada à plantação de laranjas. 

e) espantar o bicho-furão das proximidades do pomar. 
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9. Se, por um lado, o ser humano, como animal, é parte integrante da natureza e necessita dela para 

continuar sobrevivendo, por outro, como ser social, cada dia mais sofistica os mecanismos de extrair 

da natureza recursos que, ao serem aproveitados, podem alterar de modo profundo a funcionalidade 

harmônica dos ambientes naturais. 
ROSS, J. L. S. (Org.). Geografia do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2005 (adaptado). 

A relação entre a sociedade e a natureza vem sofrendo profundas mudanças em razão do 
conhecimento técnico. A partir da leitura do texto, identifique a possível consequência do avanço da 
técnica sobre o meio natural. 

a) sociedade aumentou o uso de insumos químicos – agrotóxicos e fertilizantes – e, assim, os 

riscos de contaminação. 

b) O homem, a partir da evolução técnica, conseguiu explorar a natureza e difundir harmonia na vida 

social. 

c) As degradações produzidas pela exploração dos recursos naturais são reversíveis, o que, de certa 

forma, possibilita a recriação da natureza. 

d) O desenvolvimento técnico, dirigido para a recomposição de áreas degradadas, superou os 

efeitos negativos da degradação. 

e) As mudanças provocadas pelas ações humanas sobre a natureza foram mínimas, uma vez que 

os recursos utilizados são de caráter renovável. 

 
 
 

10. Considere que um agroecossistema, baseado em monocultura, será implantado próximo à zona de 

amortecimento de uma unidade de conservação. Com o objetivo de avaliar os impactos deste 

empreendimento sobre ambientes naturais próximos, devem ser monitorados prioritariamente a 

a) razão entre a área ocupada por monocultura e a ocupada por vegetação natural. 

b) diversidade de espécies de vertebrados e arbóreas. 

c) diversidade de espécies arbóreas e arbustivas. 

d) produtividade primária líquida. 

e) diversidade de espécies de insetos e herbáceas. 
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Gabarito 

 

1. A 

A revolução verde foi um conjunto de inovações tecnológicas com o objetivo de ter uma maior 

produtividade. Dentre as características desta revolução, temos a utilização intensiva de agrotóxicos e 

maneiras para promover uma maior fertilização do solo, como a adubação. 

 

2. A 

A agricultura orgânica se caracteriza pela utilização de métodos mais naturais, sem utilização de 

compostos tóxicos ou industrialmente químicos. 

 

3. B 

Conforme há uma troca de trabalhadores humanos por máquinas, tem-se menos empregos disponíveis, 

o que exige uma maior qualificação. 

 

4. E 

A expressão do DNA recombinante se dá através da tradução do RNA mensageiro sintetizado durante a 

transcrição, ou seja, é necessário que haja tradução da fita de RNA para que a característica se manifeste. 

 

5. A 

A agricultura pode ser definida de várias formas, dentre ela a tradicional (em pequena propriedade), 

moderna (produção em larga escala, com utilização de máquinas) e alternativa (vai contra os 

movimentos de produção em grande escala). 

 

6. C 

Sistemas agroflorestais aumentam a matéria orgânica do solo e, consequentemente, aumentam a 

diversidade da fauna associada à serrapilheira (folhiço), bem como aceleram a ciclagem de nutrientes. 

 

7. B 

O agricultor não pretende matar os besouros, apenas afasta-los da plantação de cana. Com isso, ele 

reduz a utilização de compostos químicos para deixar sua plantação livre dos insetos. 

 

8. A 

Sabendo a época correta que os insetos vão à plantação, sabe-se quando e quanto se deve utilizar de 

produtos agrotóxicos, otimizando seu uso. 

 

9. A 

A utilização de certos compostos causa desequilíbrios e impactos no meio ambiente. A utilização de 

agrotóxicos e fertilizantes pode levar por exemplo à magnificação trófica e a eutrofização. 

 

10. E 

A zona de amortecimento é uma região próximo a unidades de conservação para impedir os impactos 

de fora da unidade para o ecossistema da unidade. A presença de uma monocultura próxima poderia 

alterar a diversidade de fauna e flora, já que a plantação pode atrair novos animais ou mesmo acabar 

havendo a polinização e dispersão dos produtos agrícolas para a área da unidade de conservação. 


