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GEOGRAFIA 

 

UNIDADE TEMÁTICA: Conexões e escalas. 

OBJETOS DO CONHECIMENTO: Relação campo e cidade. 

 

Setor Secundário 

 

O setor secundário corresponde a um ramo de atividade que processa ou transforma os produtos 

oriundos do setor primário (agricultura, pecuária, extração mineral, vegetal e animal entre outros) 

em bens de consumo ou mesmo máquinas. 

Atualmente, todas as sociedades se encontram repletas de produtos industrializados, uma vez 

que esses passam por um processo de transformação de matéria-prima em algum produto que 

tem como finalidade atender a necessidade humana. 

Esse setor da economia é bastante abrangente, agrega indústria de todos os tipos, como 

frigoríficos, lacticínios, fábricas de roupas, calçados e alimentos em geral, além de construções 

que vão desde as mais simples até as mais complexas. 

Devido à exigência do mercado e a efetiva concorrência que vigora em nível global, o setor 

industrial ou setor secundário tem se tornado um dos mais importantes seguimentos produtivos. A 

busca por mercado e por atingir um número cada vez maior de consumidores e, automaticamente, 

expandir suas atuações, promove uma necessidade de fazer uso de um arsenal tecnológico que 

venha obter melhor qualidade dos produtos, diminuição dos custos, utilizando materiais de fácil 

reciclagem e que não provoquem tantos impactos ao ambiente. 

O setor secundário exerce uma função social, pois gera empregos nas indústrias e nos 

seguimentos de revenda e distribuição dos produtos, além de disponibilizar uma série de objetos 

que atualmente são tidos como indispensáveis para a humanidade (habitação, alimentos, 

vestuário e alguns nem tanto necessários como capas de celulares, artigos de decoração entre 

muitos outros) e, desse modo, gera uma série de facilidades para a vida das pessoas. 

 

As indústrias caracterizam o setor secundário atual. 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/setor-secundario.htm Acessado em 23/07/2020 
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Compreendendo os significados: 

 Oriundo: 

Que tem a sua origem em; oriundo. 

 Matéria-prima: 

Substância bruta principal, insumo básico a partir do qual se fabrica determinado produto ou 

bem. 

 Global: 

Que é considerado por inteiro, em conjunto, em totalidade. 

 Arsenal: 

Conjunto de recursos, meios ou aparelhagem destinado a um determinado fim. 

Fonte: michaelis.uol.com.br/ 

 

Agora é com você: 

 

1- Defina o que é o setor secundário da economia: 

_  

  

 

2- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro abaixo: 

 

indústria - lacticínios - construções 

 
Esse setor da economia é bastante abrangente, agrega ____________________ de todos os 

tipos, como frigoríficos, ____________________, fábricas de roupas, calçados e alimentos em 

geral, além de ____________________ que vão desde as mais simples até as mais complexas. 

 

3- De acordo com as informações do texto, observe as imagens das atividades econômicas a 

seguir e circule as atividades que pertencem ao setor secundário da economia: 

       
Imagens: https://www.canalrural.com.br/noticias/exercito-recebe-alimentos-agricultura-familiar-69448/ | https://www.sertnews.com.br/noticia/2202/fabrica-

de-calcados-em-boa-viagem-podera-gerar-novos-empregos-em-breve-entenda- | https://alunosonline.uol.com.br/geografia/setor-secundario-economia.html 

Acessado em 23/07/2020 


