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Qual o conceito de agrotóxico?

- Assinale a alternativa CORRETA.

Produto químico natural.

Substância química, manipulada e saudável.

Produto químico, usado nas plantações e que
são altamente tóxicos e contaminantes.

Substância química que  pode ser usada por
todos.



O que são organismos transgênicos?

- Assinale a alternativa CORRETA.

Organismo que contém um ou
mais segmentos de DNA ou
genes que foram manipulados.

Organismos naturais, orgânicos.

Organismos que tanto pode
ser natural como manipulado.



O Brasil é o país que menos usa agrotóxico.

- Essa afirmativa é VERDADE ou MENTIRA.

Verdade

Mentira



A monocultura de sementes transgênicas é dependente

do uso de agrotóxico.

- Essa afirmativa é VERDADEIRA ou FALSA.

Verdadeiro

Falsa



Por que o Brasil usa aviões pulverizadores de

agrotóxicos?

- Assinale a afirmativa CORRETA.

Mais rápido e prático.

Despeja muito agrotóxico de uma vez só.

O avião pulverizador é a forma mais econômica e rápida de
despejar agrotóxico em áreas muito extensa.     



O que é uma superpraga?

- Assinale a afirmativa CORRETA.

Fenômeno biológico causado pela resistência de
organismos ao agrotóxico.
        .
Fenômeno que ocorre quando os insetos ficam muito
grandes. 

Fenômeno que se caracteriza por insetos vorazes .     



Qual o conceito ecológico de praga?

- Assinale a afirmativa CORRETA.

Fenômeno biológico que ocorre com todos os insetos.
        .

 Proliferação de insetos ou outro tipo de organismo
causado por desequilíbrio ecológico.
                    
Fenômeno que se caracteriza por insetos vorazes .     



Qual o conceito de monocultura?

- Assinale a afirmativa INCORRETA.

 Cultivo de várias espécies de frutas.
                    

Tipo de cultivo agrícola que depende do uso de
agrotóxico para sua produção..     

Cultivo de uma única espécie de planta.



Doenças causadas pelo uso e

consumode alimentos com agrotóxico.

- Assinale a alternativa CORRETA.

 Covid-19, Sarampo, Difteria, Gripe, Dermatite etc.
                    

Câncer de mama, Câncer de próstata, Diabetes, Asma,
Defeitos congênitos etc .     

Coqueluche, Sífiles, Tuberculose, Infertilidade etc.



Brasil   

 Alemanha
                    

Estados Unidos

Há um país que é recordista no uso de

agrotóxico na produção de alimentos.

- Que país é esse?



Parabéns 
pela conclusão do 

Quiz

 AgrotoxOut!



Para ter acesso a mais informações sobre os impactos causados pelo uso de agrotóxico na produção e
ingestão de alimentos contaminados, acesse:
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Vamos saber as respostas corretas? Questões: 1) 3;   2) 2;   3) 2;   4)1;   5) 3;   6) 1;   7) 2;   8) 2;  9) 3; 10)
3
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