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Nessa aula você irá
aprender sobre:

INTERDEPENDÊNCIA CAMPO/CIDADE

Habilidades:
(HCEF06GE10T) Descrever as atividades
econômicas, reconhecer as
especificidades e analisar a
interdependência do campo e da cidade,
considerando fluxos econômicos, de
informações, de ideias e de pessoas.

VAMOS COMEÇAR? 



Olá!
Vamos realizar  algumas atividades

sobre o  tema?



LEIA O TEXTO

O espaço urbano e o espaço rural

Os espaços urbano e rural inserem-se como diferentes expressões

materializadas no espaço geográfico, compreendidas por suas distintas

dinâmicas econômicas, culturais, técnicas e estruturais.

O conceito de espaço urbano designa a área de elevado adensamento

populacional com formação de habitações justapostas entre si, o que chamamos

de cidade. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades

primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades ou grandes

adensamentos populacionais.



No entanto, para além dessa definição simples e introdutória, é interessante

perceber que rural e urbano são, além de tudo, tipos diferentes de práticas

cotidianas.

Assim, podem existir práticas rurais no espaço das cidades ou práticas urbanas

no espaço do campo. Por exemplo: um cultivo de hortaliças dentro do espaço de

uma cidade (embora isso seja cada vez mais raro nos grandes centros urbanos)

é um caso de prática rural no meio urbano. Da mesma forma, a existência de um

hotel fazenda ou um resort em uma zona afastada da cidade é um exemplo de

prática urbana no meio rural.



Uma das principais diferenças entre urbano e rural está, assim, nas práticas

socioeconômicas. O espaço rural, como já dissemos, engloba predominantemente

atividades vinculadas ao setor primário (extrativismo, agricultura e pecuária), ao

passo que o espaço urbano costuma reunir atividades vinculadas ao setor

secundário (indústria e produção de energia) e terciário (comércio e serviços).

FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/espaco-urbano-rural.htm



Fonte:http://turminha603.blogspot.com/2010/10/relacao-campo-cidade.html e https://www.qconcursos.com/questoes-de-vestibular/questoes/0727d671-70

http://turminha603.blogspot.com/2010/10/relacao-campo-cidade.html
https://www.qconcursos.com/questoes-de-vestibular/questoes/0727d671-70


ATIVIDADES

1. Sobre as principais diferenças entre o espaço urbano e rural, assinale a

alternativa correta em relação a atividade econômica que se destaca no espaço

rural:

a. Setor terciário (comércio e serviços).

b. Setor secundário (indústria e produção de energia).

c. Setor primário (extrativismo, agricultura e pecuária).



2. A economia de um país pode ser dividida em setores: Primário – Secundário

– Terciário.  As  atividades do  setor  primário  são a  agricultura, pecuária  e 

extrativismo. 

a. Cite um  produto  que  você  e sua  família  consomem  que  tem origem na 

agricultura.

b. Dê exemplos de alimentos que se originaram na pecuária.

c. Explique a diferença entre o extrativismo animal, vegetal e mineral.



Parabéns, você realizou as
atividades de Geografia!

Até a próxima aula! 

E.P.P. – EQUIPE DE PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

E

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO


