
5º ano 

                                                                     
                                                        

Nome: __________________________________________________ 
 

 
Atividade de revisão  de Geografia 

 

1) Explique os setores da economia: 

 
a) Setor Primário: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Setor Secundário: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c) Setor Terciário: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2) Responda à cruzadinha abaixo – Setores da economia e trabalho. 
 
1 -  Extrativismo correspondente à coleta de produtos retirados da natureza. 
2 - Todos os processos para a obtenção de produtos, bens e serviços destinados a suprir 
nossas necessidades. 
3 - Atividades de coleta de produtos de origem animal, vegetal ou mineral. 
4 -  Setor econômico em que os indivíduos vão retirar os elementos da natureza. 
5 - Atividade que consiste na compra e na venda de bens. 

6 - Setor econômico responsável pela transformação das matérias-primas em produtos 

industrializados. 

7 - Conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas. 

8 - Termo usado para associar os substantivos agricultura e pecuária. 

9 - Atividade econômica que satisfaz a uma necessidade, sem assumir a forma de um 

bem material. 

10 - Criação de animais para produzir alimentos e materiais para fabricar roupas, sapatos 

e outros utensílios.  

11 - Extrativismo correspondente à exploração de recursos minerais do subsolo. 

12 - Construção de obras como casas, edifícios, pontes, barragens, estradas, aeroportos 

e outras infraestruturas. 

13 - Extrativismo correspondente à captura de animais em seu habitat. 

14 - Setor econômico onde ocorrem as transações comerciais e as ofertas de serviço. 

15 - Atividade econômica que transforma matéria-prima em produtos comercializáveis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Relacione as colunas: 
 
(A) Agricultura 
 
(B) Pecuária 
 
(C) Agropecuária 
 
(    ) Conjunto de atividades que abrangem a agricultura e a pecuária. 
 
(    ) Utilização do solo para plantio e o cultivo de plantas. 
 
(    ) Utilização da terra para criação de animais, com finalidade econômica. 

 
 
O extrativismo vegetal é uma atividade do setor primário da economia. Toda prática 

de exploração de recursos naturais necessita ser planejada e adequada à dinâmica da 
natureza, pois os recursos podem esgotar-se. A retirada veloz e sem planejamento de  
 



 
árvores já comprometeu e pode continuar a comprometer grande parte das florestas 
brasileiras. 
 
4) Explique por que o extrativismo vegetal deve ser planejado. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
5) Leia o texto abaixo do cartunista brasileiro Jean Galvão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Declaração Universal dos Direitos da Criança garante às crianças o direito à 

educação, o direito de não trabalhar e não ser explorado, o direito à alimentação e a 
cuidados médicos. Será que esses direitos vêm sendo respeitados em nosso país? 
 
As palavras escritas no cartum referem-se aos: 
 
a) (     ) deveres das crianças carentes. 

b) (     ) direitos das crianças carentes. 

c) (     ) deveres de todas as crianças. 

d) (     ) direitos de todas as crianças. 

 
6) Cite 3 motivos pelos quais as crianças não devem trabalhar. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


