
 

Escola Saber Viver 

Aluno(a):___________________________________________________ 

Data: ___/____/______ 

Prof.ª: Ana Cláudia  

 

Revendo o que aprendeu da Unidade 3 do livro. 

 

• Máquinas e novas técnicas no espaço rural. 

 

1) Quais são as máquinas usadas no espaço rural? E qual foi o seu 

papel? (3 L) 

 

2) Onde e para que são usadas essas máquinas? (5 L) 

 

3) Onde geralmente a mecanização é menor? (3 L) 

 

4) Nas pequenas propriedades rurais, o que o trabalhador utiliza nas 

várias tarefas agrícolas?  

 

5) O que o cooperativismo promove? (5 L) 

 

6) Complete com atenção. (1 L) 

 

Além das __________, que facilitam e ___________ o trabalho no 

__________, existem ____________ ____________ úteis para melhorar o 

_________________ e manter sua _____________. (1 L) 

 

7) Defina as técnicas abaixo: 

a) Drenagem 

b) Irrigação  

c) Adubação  

              

• Agricultura e cuidados com o ambiente (1 L) 

 

1) O que é agricultura ambientalmente correta? 



2) Quais são as práticas relacionadas ao cultivo de alimento que 

preservam o ambiente e auxiliam na conservação do solo? 

 

3) Classifique (1 L) 

 

A) Agricultura orgânica (5 L) 

B) Sistema agroflorestal (5 L) 

C) Agrobiodiversidade (6 L) 

 

4) De acordo com o li9 5 L), defina terraceamento. (5 l) 

 

• Do campo para a cidade e da cidade para o campo. (1 L) 

 

1) Para que são utilizados os meios de transporte? (2 L) 

 

2) Atualmente, no Brasil quem é a maior parte da população? 

Explique. (4 L) 

 

3) Como era a população na década de 1950? (4 L) 

 

4) O que levaram diversos trabalhadores rurais a abandonar o 

campo a partir da década de 1970? (6 L) 

 

5) Ao chegar as cidades, o que aconteceu com muitos desses 

migrantes? (3 L) 

 

6) Por que algumas pessoas residem na cidade buscam trabalhar 

no campo? (4 L) 

 

7) Nesse vaivém entre o campo e a cidade há uma troca de 

costumes entre os dois locais quais são? 

 

 

 

 

 

 

         


