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Orientações: Faça a leitura com muito atenção, após resolva os exercícios Quando realizar a atividade 
enviar fotos no telefone de contato ou entregar na escola. 
 

Atenção os textos abaixo devem ser colados no caderno! 
 

SETORES DA ECONOMIA 

 

Os setores da economia são partes integrantes do ciclo econômico de países ou regiões. No capitalismo, os 

setores primário, secundário e terciário se interligam e fazem a economia girar. Para entender mais sobre a economia 

de um país, basta analisar qual dos três setores tem maior importância ou 

destaque para as atividades econômicas do determinado território.  

A depender do desenvolvimento econômico de um país, é 

possível entender qual setor têm predominância. Os países mais 

desenvolvidos, por exemplo, não investem muito no setor primário. Já os 

países considerados subdesenvolvidos têm na agricultura familiar sua 

maior ou única fonte de renda. 

 

 

Os setores da economia e sua importância 

 

  Os setores da economia estão divididos em três no padrão mundial: primário, secundário e terciário. Cada um 

com suas particularidades, porém todos se relacionam e são constituídos pela PEA (População Economicamente Ativa). 

• Setor Primário 

O setor primário é o responsável pela extração de recursos provenientes da natureza. É o setor que explora 

o meio ambiente para produzir itens para o consumo ou que serão vendidos. Extração de petróleo, agricultura, 

extrativismo vegetal e animal, pesca e pecuária são as atividades de destaque 

do setor primário.  

No início das civilizações era o setor predominante, pois tudo se 

baseava nos recursos possíveis, que nesse caso eram que vinham da natureza. 

Porém, hoje é o setor com menos destaque.   

Antes, o setor primário não dispunha de grandes tecnologias para as 

colheitas, o que permitia a maior empregabilidade de pessoas. Hoje, com o 

desenvolvimento tecnológico, muitas máquinas e tratores substituem o trabalho 

humano. Depois da terceira revolução industrial, a produção cresceu e o 

aproveitamento melhor dos solos também. 

Os países que baseiam sua economia neste setor são geralmente considerados como subdesenvolvidos, porque 

os produtos naturais não têm tanto valor agregado quanto os produtos industrializados.  

 

• Setor secundário 

O setor secundário é o que abrange as fábricas e indústrias. Gera muitos lucros, pois age como intermediador 

em relação à produção dos bens que serão distribuídos posteriormente em larga escala no mercado.  

É o setor dominado pelas indústrias, mas que também se responsabiliza pelo fornecimento 

de água e eletricidade e pela construção civil, além de promover exportações que podem resultar em lucros 

significativos para a economia de um país. 

Carros, alimentos industrializados e roupas são alguns dos produtos gerados a partir do setor secundário. Ele 

pode ser dividido em três tipos de indústrias: 

- Indústria de bens de consumo: é a parte da indústria responsável por montagem de produtos duráveis ou não duráveis 

em sua fase final. 



- Indústria de base: é a parte da indústria responsável por produzir outras máquinas e produtos que serão utilizados em 

outros tipos de indústria. 

- Indústria extrativa: é a parte da indústria que auxilia na extração de recursos naturais do setor primário. 

Depois que a modernização foi implantada e que 

o toyotismo foi instaurado, a necessidade por melhor 

qualificação na área industrial se tornou uma realidade. A 

área que antes empregava em grande número, hoje dá 

preferência para a qualidade de seus profissionais. 

 

As indústrias automobilísticas fazem parte do setor 

secundário. Foto (Pixabay) 

 

 

 

 

• Setor terciário 

 

  O setor terciário é o que se refere ao comércio a aos serviços. É o setor mais firmado nos países desenvolvidos, 

pois é o grande responsável pelo desenvolvimento econômico e também é o que mais cresce nos países emergentes.  

Os serviços que são prestados existem para suprir as necessidades da sociedade e estão divididos em diversas 

funções e áreas, como: educação, transportes, administração, comércio de varejo, comércio de atacado, correios, 

comunicação, alimentação, aluguel, imóveis, saúde, limpeza, serviços sociais, agências de turismo, serviços de lazer, 

esportes, cultura e muitos outros. 

Devido a sua amplidão, é um setor que abrange tanto atividades formais como atividades informais. Tem a 

intensidade como característica dos empregos que oferece, precisa de mão de obra qualificada e é passível de mudanças 

a todo tempo, principalmente com a globalização e em relação ao marketing. 

 
 

Dados e curiosidades sobre os setores da economia 

 

• O setor primário é o mais vulnerável de todos os setores da economia, pois depende muitas vezes do clima para se 

desenvolver melhor. 

• O PIB (produto interno bruto) do Brasil é analisado de acordo com a agricultura, as indústrias e os serviços. 

• No final do mês de maio/2019, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados revelando que 

o PIB do Brasil registrou queda de 0,2% no primeiro trimestre, se comparado com o último trimestre de 2018. Tal 

situação leva as autoridades irem em busca de soluções para estimular a economia brasileira. 

 

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/setores-da-economia 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/setores-da-economia
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ALUNO: _______________________________________________ Turma______ 
 
 

Atenção!! As atividades abaixo devem ser devolvidas na escola ou enviadas por foto para 

o professor! Caso devolva na escola não esqueça de identificar com o seu nome e turma!! 

Se o espaço das linhas não for suficiente, pode responder em uma folha separada.  
1- O que são os setores da economia?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2- Complete a frase:  

A depender do __________________________ de um país, é possível entender qual setor tem _____________. 

Os países mais _______________, por exemplo, não investem muito no setor __________. Já os países 

considerados ________________ tem na _____________ familiar sua maior ou única fonte de renda. 

3- Quais são os setores da economia?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4- Quais são as principais características do Setor Primário?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5- Quais são as principais características do Setor Secundário?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6- Quais são as principais características do Setor Terciário? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7- Agora que você já sabe quais são os setores da economia, descreva a qual setores da economia sua família está 

empregada. Ex Pai Agricultor- Setor Primário. (Você pode falar sobre seu pai, sua mãe, irmãos ou quem mora 

em sua casa). 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

8- Crie uma lista de profissões que você conhece para cada um dos setores.  

Setor Primário Setor Secundário Setor Terciário 

   

   

   

   

 

9- Agora use e abuse de sua criatividade e crie um desenho para ilustrar cada um dos setores da economia.  

 

 


