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1. 

Identifique os diferentes tipos de visões representados na imagem, indicando-os de acordo com a 
numeração.

(      )  Visão vertical (de cima para baixo)

(      )  Visão horizontal

2. Observe a planta a seguir.

Levando em conta a posição que foi observada para fazer essa representação da planta de uma casa, é 
possível ver a sua fachada? Por quê?
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3. Preencha as lacunas com as palavras do quadro.

Sabemos que as ...................................................... são importantes ...................................................... de representação de 

lugares, como imóveis.

Sendo assim, elas têm sua própria ......................................................... , usada para transmitir ......................................................                 

de forma ............................................................ , prática e direta. Para isso, utiliza .......................................................... , 

cujos ........................................................ estão disponíveis nas ........................................................ .

4. 

A imagem anterior trata-se de um tipo de representação da paisagem. Qual é esse tipo de representação 
e como ele é feito?

legendas – simples – linguagem – formas –
informação – plantas – significados – símbolos
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5. Vamos imaginar várias cidades e dar um nome a elas? 

Crie nomes para cada cidade do mapa. Faça uma legenda colorida para que todos compreendam sua 
representação. Não se esqueça de “traduzir” cada símbolo usado em seu mapa.

6. Pense em um produto e descreva suas atividades e transformações enquadrando-as em cada um dos 
setores da economia, desde sua retirada na natureza até sua chegada ao consumidor.

Legenda:
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7. Para que os produtos cheguem até nós, há um longo processo. Eles resultam de diferentes tipos de 
trabalho, os quais são feitos por muitas pessoas. As atividades econômicas estão organizadas em três 
setores, que se concentram no campo ou na cidade.

Observe as atividades destacadas no quadro para distribuí-las adequadamente, de acordo com os setores 
econômicos a seguir.

Setor primário Setor secundário Setor terciário

8. Muitos profissionais exercem atividades, prestando serviços a outras pessoas.

Complete o quadro com os prestadores de serviço correspondentes. Se necessário, complete mais de 
uma vez o quadro com o mesmo serviço. Não é necessário utilizar todas as palavras do quadro.

 Serviços de entrega

 Serviços pessoais

 Serviços públicos

Indústria – Educação – Pecuária – Transportes –
Construção Civil – Comércio – Extrativismo – Agricultura

gerente – dentista  – diarista – secretária – 
médico – caminhoneiro – administrador – jornaleiro – 

massagista – carteiro – contador – bancário – 
cabelereiro – babá – professor – assistente social
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9. O açaí é um fruto muito popular no Brasil, e é feito até sorvete com ele. Leia o texto a seguir. 

O Pará é o maior produtor de açaí no Brasil, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). Grande parte dessa produção é familiar, na qual pequenos produtores participam de todas as 
etapas da cadeia, que vai desde a colheita até o armazenamento ou então a comercialização da fruta [...]. 
O pequeno produtor José Almeida detalha como é o processo produtivo do açaí na comunidade.                          
“O inverno é, para nós, a época da colheita, daí vamos para o mato, subimos no açaizal e colhemos os 
cachos da fruta”, explica. 
Depois, a fruta é lavada e armazenada em grandes cestas, produzidas pelas mulheres que moram na 
comunidade, ou então é feita a polpa para comercialização. 
[...]

Disponível em: <www.mma.gov.br/informma/item/9517-a%C3%A7a%C3%AD-sustent%C3%A1vel-no-par%C3%A1>.                                
Acesso em: 8 nov. 2019. (Adaptado.)

Responda às questões após a leitura do texto.

A) O processo de colheita descrito enquadra-se em qual tipo de atividade econômica?

B) É possível dizer que o sorvete de açaí é um produto primário? Por quê?

10. Leia a letra de canção para responder ao que se pede.

Quem quer pão?
[…]
Lá vem o padeiro, acorda cedo, e mexe
a massa com vontade e vem cantando uma
canção que fala assim, assim:
[…]
Olha que tá na hora, tem mais uma fornada,
quem não levar agora não leva mais!
Quem quer pão, […]
Que tá quentinho, […]
Tem pão salgado, pão de queijo, tem pão
doce recheado, caramelado de açúcar…
[…]
Quem quer pão?

TUZA, Corrêa. Quem quer pão? Intérprete: In: Xuxa. Xou da Xuxa. Rio de Janeiro: Som Livre, 1986. 

A)  Qual o produto citado na canção?

B) Qual é seu principal ingrediente? 

C) Qual é a origem desse ingrediente principal: animal, vegetal ou mineral?

D) Onde o produto é vendido?


