
                                                  

 5º ano                           
                                                        

Nome: __________________________________________________ 
 

Atividade de Geografia 
 

Atividade econômica 
 

 Atividade econômica deve ser entendida como um processo, isto é, combinação de 
ações que resulta em certos tipos de produto ou ainda uma combinação de recursos que 
gera bens ou serviços específicos. Logo, uma atividade econômica é caracterizada pela 
entrada de recursos, um processo de produção e uma saída de produtos (bens ou 
serviços).  
 As atividades econômicas podem ser classificadas em primárias, secundárias ou 
terciárias. Tal classificação leva em conta a posição na cadeia produtiva, pois todas têm o 
mesmo grau de importância para a produção de bens ou serviços. 
 Assim, as atividades econômicas primárias são aquelas ligadas às atividades que 
lidam diretamente com os elementos naturais, como agricultura, pecuária, pesca e 
mineração. 
 
1) Escreva a resposta a cada uma das perguntas apresentadas. 
 
a) Que é atividade econômica?  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Que as atividades econômicas geram? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) Explique o que caracteriza uma atividade econômica. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

d) Escreva como as atividades econômicas podem ser classificadas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

e) Qual o critério de classificação levado em consideração? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



f) A que estão ligadas as atividades econômicas primarias? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2) Observe as imagens abaixo e, depois, escreva a que atividade econômica primária 

cada uma se refere. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
3) Que são atividades econômicas secundárias? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4) Por quem a maior parte das atividades econômicas secundárias é realizada? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5) Explique o que são atividades econômicas terciárias. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

6) Que é comércio? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7) Pesquise informações sobre as indicações nas alternativas apresentadas a seguir. 
 
a) Monocultura:__________________________________________________________ 

b) Policultura: ___________________________________________________________ 

c) Rotação de culturas: ____________________________________________________ 

d) Cultivo de subsistência: __________________________________________________ 

 
8) Escreva algumas medidas que podem ser adotadas para diminuir ou minimizar o maior 
problema de grande parte das indústrias hoje em dia: a degradação do meio ambiente. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
9) Escreva informações sobre a importância do consumo consciente para a preservação 
do planeta. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


