PANORAMA BRASIL
Respostas aos Exercícios

Agronegócios
p. 13
ex. 1 — a, b, c — Respostas Pessoais
p. 14
ex. 2 — Sugestões de Respostas:
T

O arroz em Minas Gerais é bem mais barato do que o arroz no Paraná.

T

A soja em São Paulo é a mais cara de todas.

T

O café no Paraná é um pouco mais caro que o café em São Paulo.

T

O preço mais alto do arroz encontra-se no Paraná.

T

A soja em Goiás não é tão mais cara do que a soja na Bahia.

T

Tocantins tem o melhor preço de soja no Brasil.

ex. 3 — Sugestões de Respostas:
a. Formar parcerias com distribuidores locais para facilitar a distribuição.
b. 1. Procurar por um fornecedor que, além de lavar as cascas de ovos, as retire no prazo estimado e as entregue ao
destino, garantindo um transporte seguro e nos moldes do contrato.
2. Fornecer o produto já industrializado: gema e clara separadas. Dessa forma, o próprio fornecedor de ovos se
encarregará de encaminhar as cascas à empresa de fertilizantes.
c. Fazer um mapeamento dos principais cabelereiros do País. Verificar a melhor forma de armazenamento centralizado
em um único local e fazer a entrega a partir desse local.

p. 15
ex. 4 — Sugestão de Resposta:
Para iniciar a produção, o ideal é que o interessado tenha um sítio com um lago. Os caracóis devem ser criados em
confinamento, em tanques-rede de 1x1x1 metro, com capacidade para 780 litros de água. O mínimo recomendado para
começar a criação são 100 matrizes (1 macho para 40 fêmeas).
“Com 1,25 animal por litro, ou mil animais/tanque, em seis meses tiram-se 8 quilos, ou 2 quilos de carne”, diz Vera. “E dá
para vender o quilo por R$ 130,00.”
Fonte: adaptado do artigo de Niza Souza para o Suplemento Agrícola do jornal O Estado de S. Paulo, maio/2005

p. 16
ex. 5 — Sugestões de Respostas:
Na 1ª pessoa do singular (eu) – pretérito perfeito
a. Peguei o sabão em pó e misturei-o com água.
b. Esperei adquirir consistência de mingau.
c. Demarquei o entorno da horta com um pincel.
d. Uma simples passada foi suficiente para barrar os caramujos por três semanas, pois não choveu.
e. Para exterminar o caramujo, peguei uma lata, enchi-a de água, pus os caramujos e cozinhei-os por 5 minutos, após
levantar fervura.
f.

Enterrei os bichinhos mortos.

g. Fiz todo o manuseio com luvas./Utilizei/usei luvas durante o manuseio.

ex. 6 a — Sugestão de Resposta:
“Senhores e senhoras, é com muito orgulho que assumo a presidência da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil.
Darei continuidade à administração atual, com muita garra e determinação. Entre as várias metas de minha gestão, estão
a difusão do Programa de Qualidade Nelore Natural e do Circuito Boi Verde de Julgamento de Carcaça, e o aumento do
número de associados. Conto com o apoio de todos e acredito, cada vez mais, que a força feminina conseguiu,
merecidamente, um espaço expressivo no agronegócio brasileiro. Parabéns a todos pelo esforço conjunto e muito
obrigada pelo voto de confiança a mim conferido.”

b — Resposta Pessoal
p. 17
ex. 7
a. químico, degustador de água — Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) — água
b. farmacêutica, especialista em testes — fabricante de produtos de higiene — creme dental
c. sommelière — fabricante de azeites de oliva — azeite
d. engenheira química, especialista em testes — fabricante de cosméticos artesanais — sabonete
e. degustador de sorvetes — sorveteria — sorvete
f.

sexador — granjas avícolas — identificar o sexo de pintinhos, codornas e outras aves

g. enólogo — vinícolas — vinhos e cachaças
h. engenheira de alimentos, degustadora de doces — Kopenhagen — chocolates
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ex. 8
a. (1, 3, 5)

b. (1, 3)

c. (1, 3)

d. (3, 4)

e. (1, 3)

f. (4, 5)

g. (1, 3, 5)

h. (1, 3)

ex. 9 e 10 — Respostas Pessoais
p. 18
ex. 11, 12 e 13 — Respostas Pessoais
ex. 14
a. carro-chefe: principal, o produto pelo qual a empresa é conhecida
b. portfólio da loja: material diverso que se utiliza para apresentação profissional ou comercial (= porta-fólio)
c. trajetória da cachaça: caminho (de sucesso) seguido pela aguardente
d. colher dividendos: obter lucros
e. maré favorável: onda propícia, que favorece
f.

vender a peso de ouro: vender a um preço alto

ex. 15
a. acerola, açaí, serigüela, bacuri e cupuaçu
b. Devido ao crescimento das exportações e à popularização da imagem do Brasil.
c. A destilaria apostou em misturas prontas de caipirinha para seduzir os estrangeiros, além de lançar batidas de frutas da
região para serem misturadas à cachaça.
d. Resposta Pessoal — Sugestão: o Brasil continua sendo o maior produtor mundial do grão, assim como o café continua
sendo a bebida mais popular no Brasil.
e. Resposta Pessoal
f.

Resposta Pessoal

g. Resposta Pessoal

p. 19
ex. 16 — Sugestão de Resposta:
A: Ouvi dizer que você está colhendo bons dividendos com a exportação do açaí. É verdade?
B: É sim. Posso dizer que aproveitei a onda favorável e resolvi tentar.

A: Em quanto tempo você conseguiu tal façanha?
B: Em menos de 1 ano. Foi uma trajetória recorde que nos surpreendeu também!

A: Parabéns! E a que você atribui todo esse sucesso?
B: Com certeza ao sabor tropical de nossos produtos. Você sabia que o açaí não é o carro-chefe da empresa?

A: Não?! E qual é?
B: É a acerola. É com ela que conseguimos seduzir os estrangeiros.

A: É... aqui esses produtos não são muito valorizados, mas lá fora eles são vendidos a peso de ouro, não é mesmo?!
B: É... nós faturamos mais com as exportações do que com as vendas internas. Mas não reclamamos, não.

ex. 17 — Resposta Pessoal
p. 20
ex. 18 — Sugestões de Respostas:
T

Se pensou em reformar os pneus, você, com certeza, pensou na Vipal. Sem a Vipal, seu negócio “não vai andar”
rapidamente. Somos uma empresa completa, que oferece produtos e serviços líderes de mercado nos mais diversos
segmentos do transporte, e que são referência em mais de 50 países. Se você quer realmente o melhor para seu
negócio, tem que exigir Vipal.

T

Você quer um consórcio de caminhão? Ou precisa de uma corretora de seguros? A Rodobens é a empresa certa para
você. É uma empresa confiável que está há mais de 15 anos no mercado brasileiro. Temos soluções e produtos
pioneiros para clientes exigentes e especiais como você.

T

Credicitrus — Cooperativa de Crédito Rural Coopercitrus. O agronegócio brasileiro pode contar com nossos
cooperados. Vinte anos de cooperativismo autêntico. Nove mil associados. Vinte e uma filiais por todo o estado de São
Paulo e mais de 600 milhões de reais em operações de crédito por ano. Você tem que fazer parte desta história.

T

Para um corte firme e preciso, você só pode pensar em MS 380. Sua “tecnologia afiada” corta qualquer concorrente do
caminho. Versatilidade, potência e segurança. Não há nada igual no mercado.

ex. 19
a. olho gordo = inveja, cobiça
b. estar de olho em = observar, espionar, prestar demasiada atenção em alguém ou em alguma coisa
c. laranja = pessoa ingênua, simples ou sem importância
d. descascar o abacaxi = resolver o problema
e. ter água de coco na cabeça = ser desatento. Quando alguém faz ou diz alguma coisa absurda, que parece fugir da
realidade, diz-se que essa pessoa tem água de coco na cabeça
f.

banana = pessoa frouxa, palerma, sem energia
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p. 21
ex. 20
82% — oitenta e dois por cento
38% — trinta e oito por cento
29% — vinte e nove por cento
28% — vinte e oito por cento
44% — quarenta e quatro por cento
23% — vinte e três por cento
1,9 bilhão de dólares — um bilhão e novecentos milhões de dólares
2003 — dois mil e três

ex. 21 — Sugestão de Resposta:
— Talvez Pronaf “B” seja uma categoria de financiamento para beneficiar agricultores com uma renda “x”.
— É provável que signifique Programa Nacional de Financiamento.
— Talvez haja outras categorias, como “A” e “C”, favorecendo também agricultores com menor poder aquisitivo.

ex. 22 — Sugestão de Resposta:
Vantagens: a possibilidade de ter um capital imediato para investir em seus negócios, juros baixos, facilidade de
pagamento e bônus de adimplência de 25% sobre cada parcela paga até o vencimento, contratação por meio de
parcerias com sindicatos, cooperativas e demais entidades de classe.
Restrições: cada produtor só poderá ter um único financiamento em carteira e o valor máximo do empréstimo é de R$ 1
mil.

ex. 23 — Resposta Pessoal
p. 22
ex. 24 — a, b, c — Respostas Pessoais
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