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1) A economia de um país pode ser dividida em setores (primário, secundário e terciário) 

de acordo com os produtos produzidos, modos de produção e recursos utilizados. Estes 

setores econômicos podem mostrar o grau de desenvolvimento econômico de um país 

ou região. Mostre que você sabe diferenciar esses setores, colocando P para o setor 

primário, S para setor secundário, e T para o setor terciário. 

 

(    ) eletricista                (    ) balconista 

(    ) vendedor                (    )  operário de fábrica 

(    ) agricultor                (    ) motorista de ônibus  

(    ) pedreiro                  (    ) mecânico     

(    ) Professor                 (    ) enfermeira  

 

2)  A área rural, também chamada de campo, é a região que fica fora da cidade. As 

pessoas vivem no campo em sítios, chácaras, fazendas, etc. As casas da área rural não 

são construídas perto uma das outras. A maioria das pessoas que vivem na comunidade 

rural trabalham cuidando da lavoura e do gado. Marque as respostas corretas que falam 

a respeito da agricultura. 

 

(      ) A agricultura é a atividade de cultivo da terra. 

(    ) Não é necessário preparar e semear a terra, pois essas são as últimas etapas da 

atividade agrícola. 

(    ) No Brasil há diferentes maneiras de praticar a agricultura, uma das maneiras é a 

agricultura de sustentabilidade. 

(     ) Antigamente, quando não praticavam a agricultura, as pessoas coletavam raízes e 

frutos para se alimentarem. 

(      ) A agricultura fornece alimentos para o consumo das pessoas e matéria-prima para 

as indústrias. 

 

3) Observe as fotos e responda.      

 

   1)                                                                         2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://ecourbana.files.wordpress.com/2008/05/ridge-tillage-soya-usda-2.jpg&imgrefurl=http://ecourbana.wordpress.com/2008/05/29/divorcio-entre-agricultura-e-biodiversidade/&usg=__ywvegC8ybLWEF5n7zaiZplNb-Ok=&h=292&w=444&sz=16&hl=pt-BR&start=1&tbnid=p1zIO0Q3GC8yfM:&tbnh=84&tbnw=127&prev=/images?q%3Dagricultura%2Bcomercial%26gbv%3D2%26hl%3Dpt-BR


a) Qual das fotos mostra a prática de agricultura comercial? Justifique sua resposta. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) Estabeleça a diferença entre a agricultura comercial e a agricultura de subsistência. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

4) Leia atentamente as afirmativas a seguir. Após, coloque V para as alternativas 

verdadeiras e F para as falsas. 

(    ) A pecuária trata de todos os aspectos da criação do gado, cuidado com 

alimentação e vacinação contra doenças. 

(    ) O extrativismo consiste em extrair da natureza produtos que possam ser usados para 

fins comerciais ou industriais. 

(    ) Indústria é a compra, a venda ou a troca de mercadorias. Por meio dela, os produtos 

da agricultura, da pecuária, do extrativismo e da indústria chegam ao consumidor. 

(    ) Comércio é um conjunto de atividades econômicas que manipulam e exploram as 

matérias-primas e as fontes de energia. 

(    ) As atividades do setor de transporte são muito importantes na organização da vida 

econômica e social de um país. Elas contribuem para o seu desenvolvimento econômico. 

(    ) O Brasil é um país privilegiado pela natureza. Ele possui praias, montanhas, florestas, 

rios, cataratas e muitos outros pontos para a prática do turismo. 

 

 

5) Observe o mapa e realize o que for solicitado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Preencha a legenda corretamente com as cores de sua preferência. Consulte a página 

436. 

 

Jogo rápido! Responda as perguntas corretamente. 

 

b) Por que o território brasileiro foi dividido em regiões? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

c) Quais são as cinco grandes regiões do nosso território? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

d) Vamos falar um pouquinho sobre a região norte... Quais são seus estados? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

e) Como é a formação da população? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

f) Em relação aos aspectos naturais, como caracteriza-se a região Norte? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

g) Quais são as atividades econômicas da região Norte? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Algumas atividades, vocês já realizaram, mas refaçam como reforço para as avaliações! 

Consulte o seu livro e mãos à obra! 

426 até 441 

Confio em vocês! 


