ESCOLA SEM
MUROS:
EM CASA
TAMBÉM SE
APRENDE

9º Ano

GEOGRAFIA

Nessa aula você irá
aprender sobre:
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA NA
SOCIEDADE URBANO-INDUSTRIAL

Habilidade:
(EF09GE13) Analisar a importância da
produção agropecuária na sociedade
urbano-industrial ante o problema da
desigualdade mundial de acesso aos
recursos alimentares e a matéria-prima.
VAMOS COMEÇAR?

Olá!
Vamos estudar sobre a produção agropecuária na
sociedade urbano-industrial?

LEIA O TEXTO

As commodities são elementos de vital importância no que se refere ao
funcionamento da economia, tanto em termos locais quanto em nível global.
As commodities – ou commodity, no singular – é uma expressão do inglês que se

difundiu no linguajar econômico para fazer referência a um determinado bem ou
produto de origem primária comercializado nas bolsas de mercadorias e valores
de todo o mundo e que possui um grande valor comercial e estratégico.

Geralmente, trata-se de recursos minerais, vegetais ou agrícolas, tais como
o petróleo, o carvão mineral, a soja, a cana-de-açúcar e outros.
Esses produtos, em grande parte, influenciam o comportamento de determinados
setores econômicos ou até da economia como um todo. Isso significa que as
oscilações em seus preços influenciam outras atividades, como a industrial e
também o comércio, que contarão com matérias-primas mais caras ou mais baratas
para a produção e comercialização de suas mercadorias.

Quando uma determinada matéria-prima ou mercadoria é considerada como uma

commodity, ela passa a ter o seu preço gerido não pelo valor estipulado na
produção, mas sim pela sua cotação no mercado, geralmente nas grandes bolsas
de valores. Assim, se o preço do algodão elevar-se no mercado externo por

escassez na produção mundial, o Brasil, por exemplo, mesmo que o produza
muito, verá os seus preços elevados, principalmente para a exportação.
Consequentemente, o mercado interno, nesse caso, também será afetado, pois a
maioria dos produtores preferirá exportar, provocando uma alta nos preços internos
conforme a menor oferta do produto.

Com isso, os produtos derivados sofrerão um rápido aumento que, muitas vezes,
não é compreendido pelo consumidor, haja vista que foi motivado pela dinâmica
econômica internacional, de cunho globalizado. Países que importam e exportam
commodities, como o Brasil, necessitam delas para abastecer sua dinâmica
industrial e comercial e também para a venda no mercado externo, no sentido de
manter fortalecido o seu setor primário. Portanto, compreender o termo
(Commodities) é importante para entender também o funcionamento do
panorama comercial e produtivo do país e do mundo.

Manter-se atento às cotações de seus preços é de vital necessidade tanto para
a população quanto para os economistas, mas principalmente para aqueles que
atuam na produção, transformação e distribuição de mercadorias.
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/commodities.htm

Fonte:

EXERCÍCIO

1. Leia o texto a seguir e responda:
A expansão das cadeias produtivas de carne, grãos e algodão em direção às
regiões Centro-Oeste e Norte vem aprofundando o processo de interiorização do
país na última década. Dados divulgados pelo IBGE indicam que a safra brasileira
de soja deve crescer 25,3% (em 2013), recuperando-se do mau desempenho
causado pela seca em regiões produtoras em 2012. Como os preços da oleaginosa
estão elevados no mercado mundial, em razão das previsões de queda na
produção nos Estados Unidos, as exportações devem gerar receita recorde para o

Brasil. Fonte: IBGE e BBC Brasil, 09 jan. 2013. Adaptado.

Os crescentes resultados da soja no contexto da história econômica recente da
agropecuária brasileira são oriundos, sobretudo,
a. da democratização ampla das propriedades rurais.
b. da descentralização agrária em favor das cooperativas.
c. do processo de redução de impostos rurais pelo governo.
d. do aumento da produtividade e da atuação do agronegócio.
e. da maior oferta de mão de obra no meio rural do país.

Parabéns, você realizou as
atividades de Geografia!

Até a próxima aula! 
E.P.P. – EQUIPE DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS
E
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO

