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AULA N.º  8   
DISCIPLINA  Geografia e Cidadania e Desenvolvimento  

ANO(s)  7.º e 8.º  

ÁREA(S) DE CONHECIMENTO 
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS 

 Caracterizar os principais processos de produção e equacionar a 
sua sustentabilidade (comércio, serviços e turismo). 
. Identificar padrões na distribuição de diferentes atividades 
económicas, enunciando fatores responsáveis pela sua 
distribuição.  
. Identificar exemplos de impactes da ação humana no 
território. 
. Interpretar o consumo sustentável como uma das dimensões do 
desenvolvimento sustentável. 
. Compreender a importância dos comportamentos de consumo 
relativamente à preservação dos recursos naturais. 

 

Atividades económicas – setor terciário  

 
1.Estabelece a correspondência entre os conceitos da coluna 1 e a respetiva definição patente na 
coluna 2. 
 
 

    COLUNA 1 COLUNA 2 

 
1 – Serviço  raro 

 
2 – Serviço vulgar 

 

 

_____ Com menor número de estabelecimentos, exigindo deslocações mais 

longas e menos acessíveis, no custo, à maioria da população. 

 

_____ Com maior número de estabelecimentos, maior proximidade do 

utente e mais acessível, no custo, à maioria da população. 

 

                                                                                                                                                     8.ª ano 

2. Assinala (com um X ) as causas que contribuiram para o aumento da importância dos serviços 

no mundo.  

 

 a)Aumento da procura de serviços tradicionais, como o comércio, a banca e os seguros. 

 b) Diminuição da quantidade de atividades comerciais  relacionadas com a indústria.  

 c) Surgimento de novas atividades devido ao desenvolvimento das TIC.  

 d) Diminuição da quantidade de atividades comerciais relacionadas com o turismo.  

 e) Crescimento de serviços de apoio às empresas.  

                                                                                                                                                    8.ª ano 

 

 

 

Fig. 4 
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3. Observa o planisfério da figura 1.  

              

Figura 1 

 

3.1  Assinala, no planisfério, os países referidos na tabela 1.  

                                                                                                                                                     7.ºano 

3.2 Observa a tabela 1, que indica a evolução do emprego no setor terciário, em alguns países. 

 

Colômbia Reino Unido China Moçambique 

1995 2018 1995 2018 1995 2018 1995 2018 

51,2 64,5 70,2 80,9 24,8 45,2 8,8 20,6 

                                                                     Tabela 1 – Emprego no setor terciário (em % do total)   

                                                                                                                                                      

Refere duas razões que possam explicar a evolução do emprego no setor terciário no(a): 

 

Reino Unido_______________________________________________________________________ 

China____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                    8.ºano(s) 

 

4. Observa com atenção as seguintes imagens.  
 

           
                            A                                            B                                  C  
                                                                              Fonte: Manual digital “Mapa Mundo, 8ºano”, Texto Editora 
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4.1   Classifica o tipo de turismo representado em cada uma das imagens.  

A - ________________________________________________________________________________  

B - ________________________________________________________________________________  

C - ________________________________________________________________________________ 

 
4.2   Caracteriza o tipo de turismo praticado na figura C. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                          

4.3  Refere dois impactes da atividade turística: 

 

4.3.1 positivos. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4.3.2 negativos. 

__________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                              

     __________________________________________________________________________   

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                8.ºano(s)         

                                       
5. Lê o documento seguinte.  
 

 
Desde a conferência do Rio de Janeiro sobre Desenvolvimento Sustentável, em 1992, o turismo 
passou a ser objeto de cooperações internacionais com base numa ética mais preocupada com os 
desequilíbrios regionais e as desigualdades socioeconómicas, bem como com a proteção dos 
patrimónios naturais e culturais.  
 
                                                        Atlas da Globalização, Le Monde Diplomatique, 2006   

 
Explica a importância da prática de um turismo sustentável.  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                   8.ºano(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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6. Apresenta dois argumentos, de modo a convencer um americano, que Portugal é uma boa 

opção para as suas férias, em qualquer época do ano.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                    
                                          (Exercícios adaptados do manual/caderno de atividades “Mapa Mundo”, 8º ano – Texto Editora) 


