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GEOGRAFIA – AULA 9 
 
Unidade Temática: Conexões e escalas. 

Objetos do Conhecimento: Relação entre campo e cidade. 

 

ATIVIDADES ECONÔMICAS DO BRASIL 
 

O Brasil desenvolve, em seu território, atividades dos setores primário, secundário e 

terciário. Esse último é o destaque do país, sendo responsável por mais da metade do seu Produto 

Interno Bruto (PIB) e pela geração de 75% de seus empregos. 

 

● Setor Primário 
Produção através da exploração de recursos da natureza. Podemos citar como 

exemplos: agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativismo vegetal e caça. É o setor 

primário que fornece a matéria-prima para a indústria de transformação. 

 

● Setor Secundário 
É o setor da economia que transforma as matérias-primas (produzidas pelo setor 

primário) em produtos industrializados (roupas, máquinas, automóveis, alimentos 

industrializados, eletrônicos, casas etc.). Como há conhecimentos tecnológicos 

agregados aos produtos do setor secundário, o lucro obtido na comercialização é 

significativo. Países com bom grau de desenvolvimento possuem uma expressiva base 

econômica concentrada no setor secundário. A exportação desses produtos também 

gera riquezas para as indústrias desses países. 

 

● Setor Terciário 
Setor econômico relacionado aos serviços, que são produtos, não matérias, os quais 

pessoas ou empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. 

Como atividades econômicas desse setor, podemos citar: comércio, educação, saúde, 

telecomunicações, serviços de informática, seguros, transporte, serviços de limpeza, 

serviços de alimentação, turismo, serviços bancários e administrativos, transportes etc. 
Fonte: https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/GeografiaHumana/Atividades/atividades.php  
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Compreendendo os significados: 

● Mineração: 
Extração de minério. 

● Agricultura: 
Conjunto de práticas que visam preparar o solo para a produção de vegetais e a criação de 

animais úteis e necessários ao homem. 

● Pecuária: 
Conjunto de atividades que envolve a criação e o tratamento do gado. 

● Extrativismo: 
Atividade que consiste em tirar da natureza produtos como caça, pesca e madeira para serem 

comercializados ou industrializados. 
● Produto Interno Bruto: 

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, 

geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas. 

Fontes: michaelis.uol.com.br/ 

https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php#:~:text=O%20PIB%20%C3%A9%20a%20soma,PIB%20nas%20sua

s%20respectivas%20moedas.&text=O%20PIB%20mede%20apenas%20os,finais%20para%20evitar%20dup

la%20contagem 

 

Agora, é com você: 

 

1- O Brasil desenvolve em seu território atividades econômicas em três setores. Quais são 

eles? Explique resumidamente de acordo com seu entendimento do texto. 
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2- Encontre, no caça-palavras, três exemplos de atividades econômicas do setor primário: 

 

P E C U Á R I A W 

E R F B U O P Ç N 

G X V P E S C A N 

D T I B V G F R X 

M I N E R A Ç Ã O 

 

 

3- O setor terciário está relacionado aos serviços, que são produtos, não matérias, os quais 

pessoas ou empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. 

Observe os tipos de serviços a seguir e preencha com nomes de empresas que prestem 

esse tipo de serviço e que você conhece: 

 

Serviços bancários Transporte Educação Serviços de 
Alimentação 

Ex.: Banco do Brasil    

 

 

4- Imagine que você é um fazendeiro e grande empresário no ramo da plantação de laranjas. 

Em sua fazenda, além de plantar grandes hectares (1 hectare = área com 10.000 m2) você 

produz milhares de litros de suco, que são engarrafados numa fábrica local, e assim, exporta 

parte desta atividade a outros Estados no Brasil. Neste cenário, em quais setores da 

atividade (primário, secundário ou terciário) você, como fazendeiro, tem participado e 

contribuído com as atividades econômicas no Brasil. Explique sua resposta. 

  

  

  

  

  


