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Atividades para fixar 

 

1- A que se refere um importante trabalho das agroindústrias, que é 

chamada de agroindústria familiar? (5L) 

2- Quais os benefícios da agricultura familiar? (4L) 

3- O que a produção incluiu? E a que essa atividade abrange? (6 L) 

4- Onde pode ser feito esse tipo de produção industrial? (5 L) 

 

5- Copie para não esquecer e aprender. 

 

Agroindústria familiar 

 

Em certas agroindústrias familiares são trabalhados produtos 

oriundos (que tem origem) da agricultura familiar. Em algumas de 

pequeno porte, por exemplo, são produzidos biscoitos, massas 

caseiras, doces, conservas e derivados do leite para abastecer 

principalmente os mercados locais e regionais não descartando os 

mercados nacionais e as exportações. 

Em alguns locais os pequenos agricultores se reúnem em 

cooperativas para a compra de máquinas e equipamentos, esse tipo 

de organização promove bons resultados para eles. 

 

6- Com base no texto a cima responda: 

 

A) O que são produzidos em algumas agriculturas familiares de 

pequeno porte? (3 L) 

B) Para onde esses produtos vão abastecer? (4 L) 

C) Para que os pequenos agricultores se reúnem em cooperativas? 

(4L) 

 

 



Comércio 

1- 0 comércio é uma atividade praticada onde? (3 L) E o que é 

notável? 

2- Em que consiste a atividade comercial? (4L) 

3- Existe uma grande diversidade de estabelecimentos comerciais, 

tais como... Cite. (4L)  

4- Onde também observamos o comércio, especialmente nas 

cidades? (3 L) 

5- Explique o que são trabalhadores informais e dê exemplos: 

6- O que é consumismo? (4 L) 

7- A que devemos está atentos? (5L) 

8- A que são obrigados os fabricantes de acordo com o código de 

defesa do consumidor? (6L) 

9- O que é direito do cidadão? (4L) 

10- O que devemos exigir? 

 

Obs.: Fazer o cabeçalho nos cadernos de geografia e ciências de caneta 

preta ou azul. Copiar as questões também de caneta caprichando na letra e 

responder de lápis. 

Para responder as atividades de geografia consultar as páginas 50, 51 e 52 

do livro. 

E no de ciências a página 58. 

 

 


