
 
Caderno de Geografia 

  

1º passo: Fazer o cabeçalho: 

Centro Educacional Sigma 

______________, ______de ______________ de 2021. 

2º passo: Responder às atividades propostas a seguir. 

 

      ATIVIDADE PARA SER RECORTADA E COLADA NO CADERNO. 

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A agropecuária é o conjunto de atividades 
ligadas à agricultura e à pecuária. 

No Brasil, parte da produção agropecuária 
abastece a população com alimentos e fornece 
matéria-prima para as indústrias. 

 
 

1) Sobre a agricultura, leia as alternativas abaixo e marque C para as corretas e E para as 

alternativas erradas. Reescreva as alternativas erradas, corrigindo-as. 

 

a) (    ) Agricultura é a atividade econômica de cultivo de plantas para a alimentação ou para 

o fornecimento de matérias-primas utilizadas nas indústrias. 

b) (    ) A agricultura se baseia somente em preparar o solo e, no tempo certo, colher o que foi 

produzido. 

c) (    ) A pecuária é atividade econômica de criação de animais para o consumo alimentar ou 

para o fornecimento de matérias-primas para as indústrias. 

d) (    ) Na pecuária, as criações podem ser realizadas de forma intensiva, quando os animais 

são criados soltos, e extensiva, quando os animais ficam confinados. 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 
2) A agricultura e a pecuária são atividades desenvolvidas nos solos. Da mesma forma que a 

água, o solo é um recurso essencial para nós e para as gerações futuras. Por isso, é preciso 

usá-lo de forma correta e responsável. Com o auxílio das palavras do quadro abaixo, 

complete o texto a seguir. 

 

CONTAMINAÇÃO - INCORRETA - AGROTÓXICOS - A AGRICULTURA E PECUÁRIA - 

ESCASSEZ - TÉCNICAS 

 

________________________________ são atividades que dependem, em parte, das condições 

naturais, como tipos de solo, clima, relevo e hidrografia dos locais. Para tentar superar 

as condições naturais desfavoráveis e aumentar a produção, o ser humano desenvolveu 

diversas ______________________________. Porém, se feitas de maneira _________________________, 

podem trazer diversos prejuízos para o ambiente, entre eles a __________________________ 

de água e a ______________________________ do solo por _________________________________ e 

fertilizantes. 

A agricultura é, atualmente, a 

principal base da economia brasileira. 

No Brasil, predominam a agricultura 

familiar e comercial.  

 
 

3) Explique o que é AGRICULTURA FAMILIAR. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

4) Relacione as colunas. 

(1) Agricultura de subsistência  (  ) Utiliza pouca tecnologia e as ferramentas, as 

máquinas e as técnicas são mais simples. 

(2) Agricultura familiar (    ) As propriedades geralmente são pequenas 

e produzem diversos tipos de alimentos. 

(3) Agricultura comercial (    ) As famílias plantam ou criam a maior parte 

daquilo que consomem. 

 (    ) Trata-se do cultivo de um só produto 

agrícola em grande propriedade.  

 (    ) É a agricultura praticada com emprego de 

tecnologia, o que exige muitos recursos 

financeiros. 

 (    ) Nela se pratica a policultura. 

 

 

 

          



O extrativismo é a atividade humana mais antiga que existe. Consiste em retirar da 

natureza os recursos que ela oferece. A maior parte dos produtos do extrativismo é utilizada 

como matéria-prima para a produção de outros artigos. 

 
EXTRATIVISMO ANIMAL EXTRATIVISMO VEGETAL EXTRATIVISMO MINERAL 

   
 

5) Conforme a origem do recurso natural, a atividade extrativa pode ser animal, vegetal e 

mineral. 

Explique e dê três exemplos de cada um dos tipos de atividade listados: 

 

EXTRATIVISMO 

ANIMAL 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

EXTRATIVISMO 

VEGETAL 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

EXTRATIVISMO 

MINERAL 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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