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GEOGRAFIA – AULA 2 
 
Unidade Temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos do Conhecimento: A cidade e o campo: aproximações e diferenças. 

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 

Se possível, acesse o vídeo por meio do link:  

 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=zackl1j9PlQ&list=PLD1TCGVR3kOyGLiQTkJ4eHcCCE_P1sLq_ 

 

Zona Rural e Zona Urbana 
 

A zona urbana e a zona rural são conceitos utilizados na geografia para diferenciar dois tipos 

de espaços geográficos. 

De tal modo, a zona rural, também chamada de campo, é aquela que não faz parte dos 

meios urbanos, sendo utilizado para o desenvolvimento de atividades de agricultura, pecuária, 

extrativismo, silvicultura, conservação ambiental, turismo rural (ecoturismo), dentre outras. 

As pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. Já as zonas urbanas são 

áreas municipais que passaram pelo processo de urbanização fomentado, sobretudo, pela 

industrialização. 

Além disso, a densidade demográfica das áreas urbanas é superior à das zonas rurais. As 

pessoas que vivem nas cidades constituem a comunidade urbana. 

Essas possuem diversas infraestruturas que muitas vezes não são encontradas no campo: 

ruas e avenidas asfaltadas, habitações, indústrias, hospitais, escolas, comércios, abastecimento de 

água, sistemas de esgoto, iluminação pública, dentre outras. 

Um fator importante a ser ressaltado é que uma depende da outra, ou seja, as zonas urbanas 

adquirem produtos da zona rural. Por sua vez, a zona rural adquire produtos e serviços oferecidos 

pelas zonas urbanas. 
Fonte: https://www.todamateria.com.br/zona-rural-e-zona-urbana/ | Acesso em 11/01/2021 

https://www.youtube.com/watch?v=zackl1j9PlQ&list=PLD1TCGVR3kOyGLiQTkJ4eHcCCE_P1sLq_
https://www.todamateria.com.br/urbanizacao/
https://www.todamateria.com.br/industrializacao/
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A partir da leitura do texto, responda: 

 

1- Conforme o texto, de que outra forma, podemos chamar a zona rural?  

  

  

 

2- Quais são os tipos de atividades são realizados na área rural? 

  

  

 

3- Quais os tipos de infraestrutura encontramos na zona urbana? 

  

  

 

4- Observe o quadro de palavras e faça uma lista separando os itens que compõem a Zona 

Rural e a Zona Urbana. Lembre-se de que alguns itens podem existir tanto na Zona Rural 

quanto na Zona Urbana: 

 
Fazenda - Prédios - Agricultura - Farmácias - Pecuária - Hospitais - Granjas - Casas - Sítios - 

Asfalto - Chácara - Supermercados - Rios - Poluição - Aves - Plantações - Indústrias 

 
ZONA RURAL ZONA URBANA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


	Zona Rural e Zona Urbana
	Cultura e Costumes do Povo Brasileiro
	Agora é com você:
	1- Defina o que é agricultura:
	2- Fatores naturais são determinantes para o bom desempenho da atividade agrícola. Quais são eles?
	3- Para a realização da agricultura, é necessária a utilização de várias técnicas. Encontre três delas no caça-palavras:
	Imagens: freepik.com
	Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/agricultura-familiar.htm | Acesso em 14/01/2021
	Imagem: freepik.com
	Para compreender um pouco mais sobre a agricultura familiar, se possível, acesse o vídeo disponível em:
	Link: https://www.youtube.com/watch?v=7c9fsoS0rDo
	Agora é com você:
	1- Defina o que é agricultura familiar:
	2- Utilize as palavras do quadro abaixo para completar os trechos retirados do texto no exercício seguinte:
	alimentos – agrotóxicos – maquinários
	Imagem: freepik.com
	A) A importância da agricultura familiar no Brasil está na grande produção de ________________ que essa atividade realiza, pois, na maioria dos casos, os agricultores familiares não direcionam suas mercadorias ao mercado externo.
	B) Não se pode generalizar, mas, na maioria dos casos, os produtores familiares não utilizam uma grande quantidade de ___________________, fato que associa, muitas vezes, a agricultura familiar à agricultura orgânica.
	3- Encontre no caça-palavras três alimentos cultivados pela agricultura familiar citadas no texto:
	Imagem: freepik.com

