
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENIL 

PRIMAVERA, 2020. LONDRINA, 30 DE SETEMBRO. 

NOME: ____________________________________ TURMA: 5º ANO. 

 GEOGRAFIA – O CAMPO: A NATUREZA E AS PESSOAS – MELHORA 

 Esta atividade será realizada em nossa aula on-line. Se for necessário realizar a  
melhora, as instruções serão individuais. Caso não precise realizar essa atividade a 
professora fará a orientação necessária. 

 

As paisagens do campo ou área rural são variadas. 
 Embora a presença da natureza seja mais fácil de ser percebida na paisagem do 
campo do que na paisagem da cidade, a ação e o trabalho das pessoas também estão 
presentes e transformam essa paisagem: os terrenos onde existiam florestas rios, 
pântanos foram ocupados por pastagens, por áreas de cultivo e por construções 
industriais, como as usinas de cana-de-açúcar e as sedes das fazendas.  
 Para descrever a paisagem do campo, é preciso conhecer como vive sua gente, 
quem são os trabalhadores e os proprietários da terra, como o solo é cuidado, que 
riquezas as pessoas conseguem retirar da terra, como transformam essa paisagem.  
 No campo existem diferentes tipos de propriedade: grandes, médias e 
pequenas, elas podem estar próximas a uma cidade ou bem distantes dela.  
 Muitas propriedades são grandes. Para ir de um lugar a outro nessas terras, 
quase sempre é preciso usar algum meio de transporte: automóvel, carro de boi, 
cavalo, charrete,  
 Algumas propriedades são pequenas. Nelas trabalham o dono e sua família. O 
produto do trabalho realizado é vendido ou consumido pelos próprios moradores.  
 Muitas dessas propriedades são tão pequenas que os filhos dos donos, quando 
casam ou formam suas famílias, precisam procurar outro lugar para morar, porque o 
rendimento desse trabalho não é suficiente para sustentar tantas pessoas.  
 Muitas dessas pequenas propriedades têm de ser vendidas por seus donos por 
falta de condições para mantê-las. Essas pessoas acabam abandonando a vida no 
campo e se mudando para as cidades.  
 As grandes propriedades também podem estar localizadas próximo ou distante 
de uma cidade. Nelas pratica-se a agricultura, com o plantio de diferentes produtos, 
desde cereais até frutas ou a criação de animais (bois, vacas, búfalos, cavalos, ovelhas, 
porcos e outros).  
 As propriedades de acordo com seu tamanho e seu uso, recebem diferentes 
nomes como fazendas, chácaras, granjas e sítios.  
• Fazendas: grandes propriedades destinadas ao cultivo de gêneros agrícolas, como 
frutas, cereais, ou à criação de animais, como bois, vacas, touros, carneiros, ovelhas, 
porcos etc.  
• Chácaras: propriedades onde se cultivam hortaliças.  
• Granjas: propriedades destinadas à criação de aves para o aproveitamento da carne, 
dos ovos e das penas.  



  

• Sítios: pequenas propriedades rurais nas quais são criados animais e cultivados 
gêneros agrícolas.  
 No campo, as pessoas também trabalham em áreas de exploração de minérios 
e de riquezas vegetais, como a carnaúba, o babaçu e a erva-mate, entre outras.  

1. Na atividade anterior, realizada no dia 16/09, você pôde ver que cada região brasileira 
possui uma árvore como símbolo. A carnaúba, citada acima, é árvore símbolo da 
região Nordeste. Pesquise sobre o babaçu e a erva-mate e elabore uma ficha técnica 
dessas duas árvores assim como fez com a carnaúba.  
 

2. Coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, transforme 
as sentenças falsas em verdadeiras.  
 

a. ( ) A presença da natureza é percebida somente no campo.  
b. ( ) A ação antrópica (ação realizada pelo homem) acontece somente nas cidades.  
c. ( ) Terrenos onde antes existiam florestas, rios, pântanos foram ocupados por 

pastagens, por áreas de cultivo e por construções industriais, como usinas de cana-
de-açúcar e sedes de fazendas.  

d. ( ) No campo existem somente grandes propriedades sendo todas elas distante 
da cidade.  

e. ( ) Em muitas das grandes propriedades do campo, faz-se necessário o uso de 
algum meio de transporte para locomoção.  

f. ( ) Os cavalos são o único meio de transporte utilizado nas grandes propriedades.  
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3. Sobre as pequenas propriedades, explique: 
a. Quem são os trabalhadores? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

b. O que fazem com o produto produzido? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

c. Quais as consequências do sustento de uma família grande? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

d. Por que muitos abandonam a vida no campo e se mudam para a cidade?  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 


