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ESTUDO EM CASA – DISTANCIAMENTO SOCIAL – COVID 19 
ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 7° ANO A, B e C – 3 AULAS.  

22ª SEMANA: DE 15/09/2020 a 18/09/2020 
                                                Profª. Elisângela e Talita  

Orientações: 

- Anote no caderno 3º bimestre e deixe sempre organizado. 

- Faça a correção das atividades da semana anterior. 

- Leia o texto e realize a atividade no caderno. 

- Envie fotos das atividades no whatsapp particular até dia 18/09 Sexta-feira. 

GABARITO 

1- A) Para representar os deslocamentos no espaço geográfico. 

B) O fluxo pendular entre as regiões metropolitanas do estado de São Paulo é muito intenso, 

principalmente entre as regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo. É possível deduzir 

que essas regiões estão muito integradas e que os meios de comunicação e locomoção são 

muito importantes. A região metropolitana de São Paulo, por ser a maior do país, exerce 

grande influência sobre as demais. 

2- A) Trata do envio irregular para o Brasil de lixo industrial advindo dos Estados Unidos, 

contendo substâncias tóxicas. 

B) Porque o material, importado por uma empresa de fachada, ou seja, inexistente, sob a 

alegação de que seria utilizado na fabricação de fertilizantes, continha alto teor de substâncias 

tóxicas. 

C) O correto descarte do lixo industrial é importante para a preservação do meio ambiente e da 

saúde da população, pois o contato com substâncias tóxicas pode acarretar degradação 

ambiental e ser fatal para os seres vivos, inclusive seres humanos.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                Espaço Rural 

O espaço rural é conhecido majoritariamente pelas atividades econômicas do setor 

primário (agricultura, pecuária, extrativismo), além do turismo. 

No Brasil,  é bastante diversificada: o café, a laranja, o feijão, a soja e o milho são 

apenas alguns dos muitos produtos agrícolas do país. Destaca-se também a produção 
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pecuária, visto que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo, principalmente 

bovina, e se tornou um grande produtor mundial de suínos e aves. 

O espaço rural brasileiro é marcado pela concentração fundiária. A produção nos 

latifúndios (propriedade agrícola de grande extensão, pertencente a uma única pessoal, família 

ou empresa) é geralmente voltada para a exportação. 

Os minifúndios são propriedades de pequeno e médio porte, encontradas, 

principalmente nas regiões Nordeste e Sul. No Nordeste, a produção se destina 

majoritariamente ao mercado interno. No Sul, essas propriedades se organizam em 

cooperativas e produzem também para o mercado externo. 

Na atualidade, o agronegócio tem papel fundamental na concentração de terras e na 

produção em grande escala, praticada principalmente nos latifúndios.  

                                               AGRICULTURA FAMILIAR 

No Brasil, a agricultura familiar é a principal responsável pelo abastecimento do mercado 

interno e apresenta alta produtividade. 

Esse modo de produção agrícola domina as estatísticas tanto em geração de empregos 

quanto em número de estabelecimentos: a agricultura familiar emprega mais de 70% dos  

trabalhadores do campo e corresponde a mais de 80% do total de estabelecimentos rurais 

existentes no país. A eficiência produtiva e econômica da agricultura familiar é considerada 

superior à do agronegócio. Além disso, a vantagem de agredir menos o meio ambiente. 

                                                 AGRONEGÓCIO 

 O agronegócio apresenta elevada produtividade pelo fato de empregar alta tecnologia 

nas diversas etapas da produção. Embora, em geral, seja praticado nos latifúndios em sistema 

de monocultura, voltado à exportação, as médias e algumas  

pequenas propriedades participam do agronegócio, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste, por 

meio de cooperativas agrícolas. 

O agronegócio  atividades de processamento, industrialização, distribuição e 

comercialização de produtos da agropecuária, articulando os diversos setores da economia. A 

agroindústria está inserida nesse sistema integrado de produção. 

No Brasil, a produção de soja e a pecuária intensiva são símbolos do agronegócio, que 

gera empregos e movimenta muito dinheiro. A participação do agronegócio na balança 
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comercial brasileira é muito significativa, visto que grande parte dessa produção é destinada à 

comercialização com outros países. 

                                                         Atividades 

1-  Procure em jornais e revistas uma imagem que retrate a atividade agrícola no Brasil. 

Cole a imagem pesquisada e faça uma lista das principais características 

observadas.  

2- Observe o gráfico abaixo e responda: 

          Quais as regiões brasileiras com a maior área ocupada pela agricultura familiar? 

                           

 

 

 

 

 


