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A indústria

1 Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) e cor-
rija as frases falsas.
a) ( ) As indústrias podem ser classificadas

segundo sua forma de produção.
b) ( ) A indústria extrativa retira recursos in-

dustriais para reciclagem.
c) ( ) A indústria de beneficiamento refina

produtos.
d) ( ) A indústria de construção dedica-se a

planejar e construir, empregando poucos
trabalhadores.

e) ( ) A indústria de transformação elabora
produtos para serem usados pelas pes-
soas e em outras indústrias.

f) ( ) As indústrias de bens de capital produ-
zem matéria-prima para outras indústrias.

g) ( ) As indústrias de base elaboram maté-
rias-primas para outras indústrias.

h) ( ) Indústrias de bens de consumo durá-
veis são aquelas que produzem bens de
relativa durabilidade.

2 Complete o quadro da classificação dos
tipos de indústria, conforme os modelos.

4 Observe as fotos e responda.

3 Cite o nome de três indústrias que você
conhece,  já viu na televisão ou sobre as
quais leu alguma informação nos jornais
e revistas. Classifique essas indústrias
quanto a sua forma de produção e quan-
to ao destino dos bens produzidos por
essas indústrias

Forma de produção
Retira os recursos da

Extrativa natureza para serem
utilizados por outras
indústrias.

Beneficiamento
Construção
Transformação

Destino dos produtos
Fabrica produtos para
outras indústrias.

Bens de produção Existem dois tipos:
as de base e as de
bens de capital.

Bens de consumo

• Que foto retrata uma indústria tradicional?
E uma indústria de alta tecnologia?

• Quais são as principais características da
indústria de alta tecnologia?

• Cite exemplos de indústria de alta tecno-
logia.

• Por qual processo de transformação algu-
mas indústrias tradicionais vêm passando?

5 Observe a foto e responda.

• A extração de qual recurso não-renovável
pode ser observado na foto?

• Qual a característica que todas as fontes
de energia não-renováveis têm em comum?

• Um país que dependa exclusivamente do
carvão e do petróleo pode ter problemas
de abastecimento no futuro? Justifique a
sua resposta.

Centro de Telecomunicações da EMBRATEL, Rio de
Janeiro, RJ, 8/1997.
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Indústria de Citros. Interior de São Paulo, SP, 8/1997.
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Plataforma de extração de petróleo. 2000.
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9 Observe a foto e responda.

Camelô vendendo produtos eletrônicos. Manaus, AM,
9/1999.
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Prestação de serviços
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População ativa no
setor de serviços
(em %)

Menos de 25
De 25 a 45
De 45 a 65
Mais de 65

Fonte: Bird, World
development indicadores,
2001. International Labor
organization, 200.

A prestação de serviços

6 Observe o mapa e responda.

• Cite dois continentes que apresentam
um grande número de países com por-
centagens inferiores a 45% da popula-
ção ativa exercendo atividades na pres-
tação de serviços.

7 Complete o quadro, conforme o modelo,
com exemplos de profissionais que exer-
cem atividades profissionais na presta-
ção de serviços.

• Cite dois países que apresentam mais de
65% da sua população ativa no setor de
prestação de serviços.

• Como é a porcentagem da população ativa
no setor de serviços no Brasil?

Classificação da Exemplos de
prestação de serviços profissionais

vendedor e
Serviços de motorista de
distribuição empresa

transportadora

Serviços empresariais
e bancários

Serviços pessoais
Serviços sociais e
de administração
pública

• Que tipo de atividade econômica está sen-
do exercida pela pessoa retratada?

• É comum observar essa atividade na sua
cidade?

• Por que esse tipo de atividade econômi-
ca tem apresentado um grande cresci-
mento nos últimos anos?

8 Cite três profissionais, que você conhe-
ça, que trabalham no setor da prestação
de serviços. Descreva como os serviços
desses profissionais são classificados.
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Respostas

Indústria, comércio e prestação de serviços

1. a) V.
b) F (recursos que serão utilizados pelas indústrias).
c) V.
d) F (emprega muitos trabalhadores).
e) V.
f) F (produzem equipamentos para outras indústrias).
g) V.
h) V.

2. • Beneficia ou refina um produto.
• Planeja e constrói edifícios, residências e outros.
• Elabora produtos destinados a satisfazer as necessidades

dos seres humanos e de outras empresas.
• Fabrica bens que serão consumidos pela população. Exis-

tem dois tipos: os duráveis e os não-duráveis.

3. Resposta pessoal.

4. • A foto 2 retrata uma industria tradicional. A foto 1 retrata
uma indústria de alta tecnologia.

• As indústrias de alta tecnologia são mais recentes, e no seu
processo de produção utilizam métodos e inovações
tecnológicas e mão-de-obra qualificada.

• Informática, telecomunicações, engenharia genética, etc.
• Algumas indústrias tradicionais vêm passando por um pro-

cesso de transformação e modernização.

5. • Petróleo.
• Todas as fontes de energia não-renováveis são limitadas,

não podem ser renovadas ou produzidas.
• Sim. Por ser fontes de energia não-renováveis tendem, al-

gum dia a acabar.

6. • Ásia e África.
• Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Norue-

ga, Suécia, Reino Unido e França.
• No Brasil, a porcentagem é de 45% a 65%.

7. • Bancários e administradores.
• Cabeleireiro, manicure e serviços domésticos.
•  Professor e médico.

8. Resposta pessoal.

9. • Comércio ambulante.
• Resposta pessoal.
• Devido ao aumento do desemprego.


