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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: Circulação de pessoas, produtos e culturas.  

Objetos de conhecimento: A invenção do comércio e a circulação de produtos.  

 

O COMÉRCIO 

 

O comércio é a atividade que movimenta diferentes produtos, com uma finalidade lucrativa, 

através da troca, da venda ou da compra de mercadorias. 

Para que possa funcionar dentro das normas da lei, é importante que o comerciante cadastre sua 

empresa nos órgãos da prefeitura de sua cidade, onde receberá um número de CNPJ (Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica). Com esse registro sua atividade comercial fica regularizada, 

devendo cumprir com o pagamento de impostos ao governo. 

Podemos encontrar vários tipos de estabelecimentos comerciais, como lojas, shoppings, postos 

de combustíveis, salões de beleza, restaurantes, farmácias, padarias, dentre outros, cada um 

mantendo um tipo diferente de atividade. 

 

Comércio de roupas 

Fonte:freepik.com 

Os donos dos comércios são mais conhecidos como comerciantes e os empregados desse ramo 

são chamados de comerciários. 

Existem vários setores que abastecem uns aos outros. A zona rural ou campo abastece a zona 

urbana (cidades) de produtos agrícolas, como frutas, verduras e vegetais; com produtos da 

pecuária, como as carnes e os minérios. 

Por outro lado, os moradores da zona rural compram os produtos industrializados nas cidades 

como roupas, sapatos, remédios e vários outros. 

As relações comerciais foram crescendo tanto que hoje em dia podem ser do tipo exportação ou 

de importação.  
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Importação e exportação 

Transporte de mercadorias em containers 

Exportação é quando vendemos nossas mercadorias para outros países e importação quando 

adquirimos ou compramos produtos de outras nações.  

O comércio pode ser também do tipo atacadista, vendendo um mesmo produto em grandes 

quantidades, nesse caso o comerciante reduz o preço das mercadorias como forma de premiar o 

comprador, em razão do tamanho da venda. Existe também o comércio varejista, que é onde 

compramos nossas coisas. Nesse tipo de comércio são vendidos produtos em pequenas 

quantidades e, portanto, sem a diminuição do preço. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/o-comercio.htm 

Acesso em 23/04/2020 

Após leitura e compreensão do texto, realize as atividades: 

 

1- As frases a seguir podem ser falsas ou verdadeiras. Copie as frases que estão incorretas 

transformando-as em corretas. 

Exemplo:  

 x     O mês de fevereiro é o terceiro do ano. 

 O mês de fevereiro é o segundo do ano. 

 

 O comércio é a atividade que movimenta diferentes produtos, com uma finalidade 

lucrativa, através da troca, da venda ou da compra de mercadorias. 

 As pessoas que trabalham no comércio são chamados de vendedores. 

 As zonas rurais e urbanas não se relacionam no comércio. 

 Exportação é quando vendemos nossas mercadorias para outros países e 

importação quando adquirimos ou compramos produtos de outras nações. 

 Não existe diferença entre comércio varejista e atacadista. 
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2- Utilizando as palavras a seguir, escreva frases que sejam coerentes ao conteúdo 

abordado no texto. 

a) Exportação  

  

b) Importação:  

  

c) Varejo: 

  

d) Comércio:  

  

 

 

3- Agora, pense nos comércios que existem no bairro em que você mora, escreva 3 que 

você se lembre, o que é comercializado nele e se ele tem alguma ligação com importação 

de produtos ou se há produtos da zona rural. 


