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O Trabalho no Campo e na Cidade 
 

     Extrativismo é a atividade que consiste em extrair da natureza os recursos de que 

necessitamos. Esses recursos podem ser de origem vegetal, animal ou mineral.. 

 

1– Observe a imagem abaixo e responda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     (  A  )                                                    (  B  )                                                   (  C  ) 

 

 

a) Na imagem A temos a ________________________, pois eles estão cultivando plantas para 

produzir alimentos. 

 

b) Na imagem C temos o _________________________________________, pois os 

trabalhadores estão em busca de ouro. 

 

c) Na imagem B temos a  ____________________________________________, pois os animais 

são criados para servirem como alimentos, para trabalho ou transportes de pessoas. 

 

2 - Marque com um (  X  ) a principal tarefa da agricultura. 

 

(    ) Preparar pastagens, alimentar e  vacinar os animais. 

(    ) Limpar o terreno, cavar, semear, regar, podar e colher. 

(    ) Extrair os recursos da natureza. 

(    ) Transformar a matéria–prima em alimentos. 

 

3 – Nas frases abaixo, indique o tipo de extrativismo (vegetal, animal ou mineral). 

 

a) O extrativismo ___________________________, consiste em extrair petróleo, ouro, etc. 

 

b) No extrativismo ________________________, se extraem madeiras, alimentos, etc. 

 

c) No extrativismo __________________________, temos atividades como caça e pesca. 

 

4 – Quem sou eu? 

 

a) Sou o local onde as matérias–primas são transformadas em alimentos. _________________. 

 

 



5 – Complete o quadro. 

 

 

Matéria - Prima 

 

Produto 

 

                               trigo 

 

 

                               látex 

 

 

                              tomate 

 

 

                               ouro 

 

 

6 – Cite. 

 

a) Dois serviços oferecidos à população. _____________________________________ e 

 

_____________________________________________ 

 

b) O local ao ar livre onde são vendidos os alimentos vindos do campo. _____________________ 

 

 c) Árvore que extraímos o látex. ___________________________________________________ 

                                       

d) O dia do feirante. _____________________________________________________________ 

 

7 – Responda. 

 

a) Por que podemos afirmar que o campo e a cidade se completam? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

b) Quais tipos de produtos a cidade recebe do campo?  

 

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

c) Quais estados são considerados os maiores produtores de trigo do Brasil?  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

d) Quais são os principais trabalhos feitos no campo? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
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