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GEOGRAFIA 

 

Capítulo 7 – Agricultura, Pecuária e extrativismo 

 

• Agropecuária: conjunto de atividades ligadas à agricultura e à pecuária. Pode ser comercial 

(venda da produção), ou de subsistência (consumo da própria família). 
 

Técnicas tradicionais de cultivo  
 

⇾ Reúnem conhecimentos compartilhados pelos agricultores e passados de geração em 

geração; 

⇾ Trabalho manual; 

⇾ Instrumentos simples; 

⇾ Comum na agricultura de subsistência; 

⇾ Pequenas propriedades; 

⇾ Cultivo dos produtos para a própria família; 

⇾ Venda de uma pequena parte da produção para cidades próximas (para ajudar na renda 

mensal da família). 
 

Técnicas modernas de cultivo  
 

⇾ Conhecimentos científicos; 

⇾ Equipamentos avançados; 

⇾ Trabalhadores qualificados; 

⇾ Propriedades maiores e menores. 

 

Técnicas tradicionais de criação 
 

⇾ Pode ser chamada de pecuária tradicional ou pecuária extensiva; 

⇾ Técnicas simples de criação; 

⇾ Os animais são criados soltos no pasto; 

⇾ Praticado em grandes propriedades (comercial); 

⇾ Pequenos produtores (complementar a agricultura de subsistência). 
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Técnicas modernas de criação 

 

⇾ Também conhecida como pecuária intensiva; 

⇾ Os animais são criados presos, em espaços fechados e cobertos (movimentam-se pouco); 

⇾ A alimentação e os medicamentos são controlados; 

 

• Extrativismo: É uma atividade que consiste em extrair da natureza quaisquer produtos que 

possam ser cultivados para fins comerciais ou industriais. Esses recursos podem ser de origem 

vegetal, animal ou mineral. 

 

• Origem vegetal: O extrativismo vegetal consiste na simples extração de produtos vegetais que 

não foram cultivados pelo homem, como madeira, óleos, frutos, entre outros. 

 

• Origem animal: Atividades como caça, pesca, coleta de ovos, mel e outros produtos retirados 

diretamente do ambiente natural. 

 

• Origem mineral: É a atividade econômica que extrai minérios do solo, dos rios e dos mares.  

 

Capítulo 8 – Indústria e artesanato 

 

• Indústria: Consiste na produção de mercadorias em grande quantidade. As máquinas são 

utilizadas com o objetivo de produzir muitos produtos em menos tempo. O trabalho é organizado 

em linha de produção. 

 

• A maioria das indústrias libera substâncias poluentes que podem causar danos ao ambiente e 

aos seres vivos. Filtrar a fumaça lançada no ar, tratar a água antes de despejá-la nos rios e 

enviar os resíduos industriais para locais adequados, são algumas medidas que podem ser 

tomadas para minimizar esses danos. 

 

• Artesanato: O artesanato é uma atividade destinada à elaboração de determinado produto 

realizado com técnicas tradicionais. A produção é menor e requer mais tempo que a industrial.  
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Capítulo 9 – Comércio e serviços 

 

• Comércio: O comércio reúne atividades de compra e venda de produtos que podem ser 

realizadas em lojas, mercados, farmácias, etc. Através do comércio os consumidores podem 

adquirir produtos vindos da agricultura, da pecuária, do extrativismo e da indústria. 

 

• Comércio informal: É o comércio praticado sem o atendimento às regras comerciais regulares. 

As pessoas que praticam esse tipo de comércio não têm direitos trabalhistas. A falta de emprego 

ou a busca complementar de uma renda são os principais motivos que levam uma pessoa a 

praticar o comércio informal. 

 

• Serviços públicos: Os serviços públicos são um conjunto de atividades prestadas para a 

sociedade. São alguns exemplos: fornecimento de água, energia elétrica, educação, saúde, 

segurança e transporte coletivo. Todos esses serviços são considerados essenciais e 

são prestados pelo governo ou por empresas contratadas por ele.  

 

• Código de Defesa do Consumidor: Estabelece normas de proteção e defesa do consumidor. 

Quando uma pessoa adquire um produto ele deve estar em perfeitas condições, caso contrário, 

medidas podem ser tomadas, para fazer valer os seus direitos enquanto consumidor. 

 

• Nota fiscal: A nota fiscal é um recibo obrigatório após qualquer transação de venda de produtos 

ou serviços.  

 

• Propaganda: É um tipo de serviço que além de informar as características de um produto 

também estimula as pessoas a comprar cada vez mais e consumir aquilo que não necessitam.  

 

 

 

 

 

 

 


