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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos  

Objetos de conhecimento: A ação das pessoas, grupos sociais e comunidades no tempo e no 

espaço: nomadismo, agricultura, escrita, navegações, indústria, entre outras.  

 

Agricultura 

 

A agricultura, termo de origem latina que significa “arte decultivar os campos”, é uma atividade 

desenvolvida há milhares de anos. Seu principal objetivo é a produção de alimentos, tais como 

verduras, legumes, frutas, cereais, etc. 

Muitos alimentos e matérias-primas para a indústria são obtidos através da produção agrícola. 

Portanto, além de proporcionar alimentos para o homem, ela também fornece produtos para a 

indústria, como a mamona, que é utilizada na produção de biocombustível.  

Para a realização da agricultura é necessária a utilização de várias técnicas. Antes do plantio das 

sementes, o solo deve ser arado e adubado, pois esse processo auxilia no bom desenvolvimento 

da produção. Também é importante a irrigação (distribuição de água na plantação), ajudando na 

germinação das sementes. 

 

Sistema de irrigação artificial 

Fatores naturais são determinantes para o bom desempenho dessa atividade. O clima, a 

quantidade de chuva, o solo, entre outros elementos, interferem nas plantações. A tecnologia 

também influencia, pois a utilização de máquinas agrícolas realizam o plantio e a colheita de 

forma mais rápida. 

A mecanização das atividades agrícolas é cada vez mais comum. Esse fenômeno é responsável 

pelo aumento na produção. No entanto, muitos trabalhadores rurais estão sendo substituídos por 

essas máquinas, fato que tem provocado desemprego no campo e intensificado o êxodo rural 

(migração do campo para a cidade). 
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É importante destacar que a expansão da agricultura tem provocado grandes problemas 

ambientais, como desmatamento, queimadas, poluição do solo e da água por agrotóxicos, 

erosões, etc. 

Portanto, em razão da importância dessa atividade para os seres humanos, é preciso que a 

agricultura seja praticada com técnicas que evitem os impactos ambientais, garantindo alimentos 

e preservando o meio ambiente. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/agricultura.htm Acesso em 14/05/2020 

 

Após a leitura e compreensão do texto, realize as atividades. 

 

1- Assinale F para falso e V para verdadeiro, nas frases sobre a agricultura, segundo o texto. 

( ) O principal objetivo da agricultura é dar emprego as pessoas. 

( ) Os trabalhadores rurais tem sido substituídos por máquinas.  

( ) Além de proporcionar alimentos para o homem, a agricultura também fornece produtos 

para a indústria, como a laranja, que é utilizada na produção de biocombustível. 

( ) O clima, a quantidade de chuva, o solo, entre outros elementos, interferem nas 

plantações. 

 

2- Agora, reescreva as frases assinaladas como falsas, corrigindo-as de forma que se tornem 

verdadeiras. Ex: (F) A agricultura é o trabalho realizado na cidade. 

Corrigindo: A agricultura é o trabalho realizado no campo. 

  

  

  

  

 

3- Leia novamente o trecho a seguir: 

“Seu principal objetivo é a produção de alimentos,  

tais como verduras, legumes, frutas, cereais, etc.” 

Faça uma lista com 10 alimentos consumidos por você que tem origem da agricultura. 

  

  

  

  

  
 


