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1. Leia o texto seguir e responda ao que é solicitado. (1,0) 

  Zona rural é uma região do município que não faz parte região urbana, ou seja, não 

se localiza próximo à cidade, mas sim em sítios e fazendas. As paisagens rurais apresentam 

menos elementos culturais, porém elas possuem muitos elementos naturais, como morros, 

montanhas, rios, árvores, etc. 

    Ela é uma zona muito importante, pois muitos brasileiros moram nas zonas rurais, e 

todos nós, sem exceção, precisamos dela para viver. Nela existem plantações de comidas 

como feijão, arroz, frutas e legumes, e também a criação de animais para consumo, como 

bois, frangos, porcos, etc. As pessoas também podem extrair elementos da natureza para 

atender as suas necessidades. 

  Se as zonas rurais forem destruídas, os supermercados não terão onde conseguir a comida e a carne, e nós não 

teríamos aonde comprar. Em pouco tempo a humanidade iria morrer de fome. 

Disponível em: https://www.estudokids.com.br/zona-rural/  

a) Quais são os elementos presentes nas paisagens rurais? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b)  Quais são as principais atividades econômicas realizadas no campo? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

2. O ser humano dispõe de vários recursos da natureza. Alguns, ele transforma com o seu trabalho. Observe a 

imagem abaixo.(1,0)  

 

http://www.colegiocpi.com.br/
https://www.estudokids.com.br/zona-rural/
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a) Retire da imagem dois exemplos de alimentos ou produtos provenientes da: 

 Agricultura: _____________________________________________________________________________________ 

 Pecuária: _______________________________________________________________________________________ 

 Extrativismo: ____________________________________________________________________________________ 

 b) Quais produtos, presentes nessa imagem, passaram por transformações para chegar à mesa do consumidor? 

Escreva pelo menos dois exemplos. 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Leia o texto a seguir e depois responda às perguntas. (1,0) 

 
a) Explique o significado de extrativismo, com base no que estudamos.  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

b) Registre quatro recursos naturais extraídos do meio ambiente por meio dessa atividade.  

____________________________________________________________________________________________ _ 

____________________________________________________________________________________________ 

c) O extrativismo pode ser classificado de três formas: animal, mineral ou vegetal. Observe as imagens abaixo e faça a 

correspondência com o tipo de extrativismo representado nela. 
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4. O modo de viver e trabalhar das pessoas do campo, são mais próximos da natureza. A agricultura é uma das 

principais atividades realizadas no espaço rural. Existem dois tipos de agricultura, a familiar e a industrial, leia: 

 

 

 

 

 

 
 Identifique o tipo de agricultura que está sendo representada em cada imagem, em seguida, escreva uma legenda 

explicativa para cada uma delas. (1,0)  

 

 

 
 
 
 
 
5. As pessoas que vivem e trabalham no campo também passam por dificuldades, como a falta de terra e de dinheiro para 

investir nas atividades rurais. Alumas pessoas do campo se mudam para as cidades, esperando encontrar uma vida 

melhor.  

 Leia o cartum, em seguida, responda ao que é solicitado abaixo. (1,0)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A agricultura familiar corresponde à produção agropecuária realizada por pequenos produtores, o trabalho é 

realizado por uma ou mais famílias. Essa prática acontece em pequenas propriedades rurais. Já a agricultura industrial 

produz alimentos em grandes quantidades. Os proprietários investem em tecnologias avançadas, como sementes 

selecionadas, fertilizantes e máquinas para semear e colher. 

Disponível em: https://escolakids.uol.com.br/geografia/agricultura-familiar.htm  

  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/agricultura-familiar.htm
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a) Que nome recebe o movimento de saída dos trabalhadores do campo para morar nas cidades? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Com base no que estudamos, quais os motivos que levaram essa família a mudar-se para a cidade? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

6. Leia o texto seguir e, em seguida, responda aos questionamentos. (1,0)  

 

 

 

  

 

 

 

a)  Qual foi o espaço que o menino representou em seu desenho? Justifique sua resposta. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b)   Explique por que esse espaço apresenta tantas construções. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________     

7. As atividades econômicas do campo e da cidade são realizadas por meio do trabalho de muitas pessoas. Os alimentos 

produzidos no campo abastacem a população das cidades, isso envolve muitos profissionais, como agricultores, 

motoristas de caminhão, feirantes, entre outros. 

 Observe a sequência de imagens a seguir, e responda ao que se pede. (1,0)  

 

Era uma vez um garoto que gostava desenhar. Tudo que ele observava logo desenhava. Certo dia ele resolveu 

desenhar tudo que via ao seu redor. Mas eram tantas coisas pra colocar no desenho, que ele ficou sem saber por onde 

começar. Desenhou casas, ruas, postes e placas de sinalização. Desenhou uma praça e também um jardim. Não se 

esqueceu da escola e dos seus colegas, dos carros e dos ônibus, do pipoqueiro da esquina e da banca do seu Joaquim. 

Eram tantas coisas para desenhar. Tantas paisagens, tantas pessoas, que ele não parou mais. 

Texto adaptado para fins didáticos. 
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a) Qual  é o produto agrícola que está sendo cultivado? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b)  Explique quais são as etapas de produção desse produto. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

c) Quem são os trabalhadores envolvidos nesse processo? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

8. Os trabalhos realizados nas áreas urbanas estão ligados à indútria, ao comércio ou à prestação de serviços.  

 Leia o poema a seguir. (1,0) 

O trabalho no espaço urbano 

Seu João é bom pedreiro 

Trabalha na construção  

De casas, prédios e lojas 

Este é seu ganha pão. 

Lúcia é psicóloga 

Seu trabalho é terapia 

Anita é professora 

De História e Geografia. 

                       Augusto é mecânico 

                       Marcos é digitador 

                       Antônio é motorista 

                       E Jorge é vendedor. 

                       Operário, bancário, médico 

                       Um depende do outro  

                        Para realizar o seu trabalho. 

 

                                                  
                                                                                                                                            Geografia e práticas de ensino. Goiânia:: Alternativa, 2002.

a) Escreva os trabalhadores que foram citados no poema. 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Relacione cada uma das profissões citadas no texto e classifique-as quanto à área da qual fazem parte. 

 

Comércio         

Prestação de serviços  

Indústria  

 

9. A maior parte dos artigos produzidos no campo é destinado à alimentação da população urbana ou é utilizado como 

matéria-prima em indústrias instaladas nas cidades. 
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 Os esquemas abaixo mostram algumas etapas da produção de queijos, de panelas, de ferros e de camisetas. Observe-

os e, depois, complete o quadro com as informações pedidas.(1,2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. As imagens a seguir retratam alguns problemas enfrentados nos espaços urbanos!  

 Observe-as com atenção e responda ao que é proposto. (0,8) 

 

a) Quais os problemas que estão sendo mostrados nessas imagens? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

b) Analise cada cena! O que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida nas cidades? Liste abaixo.  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 ATIVIDADE PARA OBTER 
A MATÉRIA-PRIMA 

MATÉRIA-PRIMA PRODUTO ONDE É CONSUMIDO? 

a)      

b)      

c)      


