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Setores da Economia

O conjunto de pessoas que praticam alguma
atividade produtiva ou população economicamente
ativa estão distribuídos nos três setores da economia,
esses são: setor primário, setor secundário e setor
terciário.
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Setor Primário

Esse ramo de atividade produtiva está vinculado ao
desenvolvimento da agricultura, pecuária e ao extrativismo
(vegetal, animal e mineral). Esse setor produz matéria-prima
para o abastecimento das indústrias.
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Setor secundário

Atua no sistema industrial, enquadrando a produção de
máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo,
construção civil e geração de energia. Nesse caso o setor em
questão atua no processamento da produção do setor primário,
além de promover a distribuição dos produtos em forma de
atacado.
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Setor terciário
Está diretamente ligado à prestação de serviços (nesses

estão professores, advogados e profissionais liberais em geral)
e comércio em geral. O setor terciário está diretamente ligado
ao comércio varejista.
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Em países centrais, pesquisas revelaram que está ocorrendo
uma profunda diminuição de pessoas que habitam as zonas
rurais, esse processo tende a conduzir a população a tornar-se
praticamente urbana, a partir daí ingressar nos setores
secundários e terciários.
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O mundo está atravessando a
terceira revolução técnico-
cientifico-informacional, que
consiste em uma
supervalorização da informação,
dessa forma, as atuações
econômicas contemporâneas
estão aliadas às relações
comercias e de informações, e
esses têm crescido de forma
intensa.
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EXERCÍCIOS
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Exercício 01- É o conjunto de atividades econômicas
responsável por extrair ou produzir as matérias-primas sobre o
meio natural. No Brasil, é uma das atividades que menos
oferecem empregos, mas uma das que possuem os maiores
rendimentos.

O texto acima é descritivo:

a) do setor primário

b) do setor secundário

c) do setor terciário

d) apenas da atividade industrial

e) apenas da atividade agrícola
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Exercício 02 - Atualmente, os principais países passam por um
estágio em que as áreas do serviço e do comércio estão a exercer
uma maior centralidade. Nos Estados Unidos, esses campos
empregam quase 80% da população economicamente ativa.

A ocorrência desse fenômeno de transferência da mão de
obra e da renda para os setores do comércio e dos serviços é
denominada por:

a) transferência da informação

b) terceirização

c) terceirização

d) expansão da informalidade trabalhista

e) democratização econômica.
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Exercício 03- Sobre o setor terciário da economia,
podemos afirmar corretamente que:

a) apresenta uma grande dependência das variações
climáticas.

b) limita-se a oferecer produtos e mercadorias materiais.

c) condiciona a sua dinâmica ao desempenho do setor
primário.

d) encontra-se emancipado dos demais setores da
economia.

e) abriga uma grande carga de trabalhadores informais.

12



Exercício 04- No setor primário brasileiro, a atividade
que gera maior contribuição para o Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro é:

a) a mineração

b) o extrativismo vegetal

c) a agropecuária

d) a caça e a pesca

e) o artesanato
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