
GEO7_08UN06 - AÇÃO PROPOSITIVA 
 
Analise os trechos de reportagens abaixo e, após, faça o que se pede: 
 
Texto 01: 
“A economia de um país pode ser divida em três setores, de acordo com o que é 
produzido. O setor primário envolve a agricultura, a pecuária e o extrativismo animal 
e vegetal. O secundário é o setor da indústria, da construção civil. O terciário é o mais 
amplo. Inclui o comércio e a prestação de serviços (...) Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), o setor terciário corresponde a quase 70% do 
Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de tudo o que o país produz, e por mais de 
75% dos empregos formais.” 
Fonte:http://g1.globo.com/pernambuco/vestibular-e-educacao/noticia/2012/10/aula-de-geografia-abo
rda-os-tres-setores-da-economia-nesta-quinta.html 
 
 
Texto 02: 
“Graças ao trabalho da Embrapa, de universidades e vários institutos de pesquisa, o 
Brasil rural deu um salto em termos de produtividade. Veja o caso dos grãos: entre 
1970 e agora, enquanto a área plantada passou de 27 milhões para 57 milhões de 
hectares, ou seja, pouco mais que dobrou, o volume total produzido saltou de 29 
milhões para 200 milhões de toneladas, quase sete vezes mais. Em outras palavras: 
os nossos agricultores passaram a produzir mais do que o triplo em cada hectare 
cultivado.” 
Fonte:http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2015/04/avancos-tecnologicos-melhorara
m-produtividade-da-agricultura.html 
 
Texto 03: 
O processo de mecanização no campo trouxe diversas melhorias para os agricultores 
e demais envolvidos na cadeia de produção. A atividade agropecuária, que sempre 
teve como característica o trabalho pesado, se tornou menos árdua, sem contar o 
aumento de produtividade e qualidade. (…) Com a introdução das máquinas a relação 
de trabalho no agronegócio brasileiro se transformou. Muitos trabalhadores rurais 
que realizavam a colheita manual de diversas culturas migraram para outras 
atividades 
Fonte:http://www.revistaagropecuaria.com.br/2019/02/21/mecanizacao-agricola-aumento-da-produti
vidade-e-racionalizacao-dos-custos/ 
 
Texto 04: 

“O desemprego estrutural, nos dias de hoje, tem caráter essencialmente 
tecnológico, eis que a introdução de tecnologia nos sistemas produtivos e a 
consolidação de novos padrões de organização do trabalho produzem um aumento 
substancial da produtividade sem que seja necessária a contratação de pessoas. Ao 
contrário: as novas máquinas e, sobretudo, os recentes programas tecnológicos 
permitem que o trabalho humano possa ser substituído por softwares.” 

Fonte:https://jus.com.br/artigos/18545/desemprego-estrutural-o-desafio-da-legislacao-constitucional-
em-face-da-exclusao 

Crie um mapa conceitual que explique como a indústria transformou o setor 
primário e terciário da economia. 
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