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A Agricultura e sua importância 

A agricultura é a arte de cultivar a terra. Por meio dessa atividade milenar, obtêm-se alimentos e matéria-

prima para a produção de bens industrializados. 

O termo agricultura quer dizer “arte de cultivar”. É o conjunto de técnicas concebidas para cultivar a 

terra a fim de obter produtos dela. Os produtos da agricultura são primariamente os alimentos, contudo, com 

os avanços nas técnicas e na tecnologia, a agricultura tem servido cada vez mais ao fornecimento de gêneros 

para a produção de fibras, energia, matéria-prima para roupas, combustível, construção, medicamentos, 

ferramentas, ornamentação e inúmeras outras finalidades. Esses produtos, bem como os métodos agrícolas 

utilizados, podem variar de uma parte do mundo para outra. 

 

 
A irrigação é uma das técnicas agrícolas que permitem o controle da produção e da produtividade, independentemente 

de fatores naturais 

Olá Alunos e Alunas!!! 

- Essa atividade deverá ser realizada na semana de 08 à 12 de junho; 

- Leia atentamente o texto; 

- No seu caderno, anote o nome do texto, copie as questões e registre suas respostas. Se você está 

realizando a atividade em uma folha impressa, poderá responder as questões na própria folha e guardá-

la para entregar ao seu professor posteriormente. 

Bom trabalho! 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tecnica-tecnologia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/fontes-energia.htm


Origem 

A agricultura marcou o início do sedentarismo humano e está essencialmente ligada ao surgimento 

dos primeiros aglomerados humanos e às primeiras civilizações. Antes da universalização da agricultura, as 

pessoas passavam a maior parte de suas vidas em tarefas que envolviam a caça e coleta de frutos e plantas 

para a alimentação. 

Cerca de 11.500 anos atrás, os seres humanos, gradualmente, aprenderam a cultivar cereais e 

tubérculos e, assim, puderam fixar-se em um único lugar e estabelecer uma vida baseada na agricultura. No 

mesmo período, também se iniciou a pecuária, com a gradual domesticação e criação de animais, que até 

então eram selvagens. As primeiras civilizações baseadas na agricultura intensiva surgiram nas proximidades 

dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia (atual Iraque e Irã), e ao longo do rio Nilo, no Egito. 

A agricultura permitiu que a humanidade pudesse produzir excedentes de alimentos, o que possibilitou 

a troca de mercadorias por outros gêneros que não eram por eles produzidos. Os excedentes também 

funcionavam como fonte de segurança alimentar em casos em que o cultivo fosse prejudicado por fatores 

naturais, como seca prolongada, geada ou excesso de chuvas. Além disso, os excedentes de alimentos 

possibilitaram às pessoas tempo para dedicar-se a tarefas não relacionadas à agricultura ou à obtenção de 

alimentos. A partir daí o ser humano começou a desenvolver técnicas para tornar sua vida mais fácil e 

confortável, como a construção de casas e objetos que pudessem facilitar sua vida e trabalho. 

Modernização da agricultura 

Durante milhares de anos, o desenvolvimento da agricultura foi muito lento. O bom desempenho da 

produção dependia essencialmente de fatores naturais, como a qualidade do solo, umidade, condições 

climáticas, relevo, proximidade de cursos d'água etc. Esses fatores determinavam a qualidade e a quantidade 

de produtos agrícolas cultivados. 

Entretanto, com a criação e surgimento gradual de técnicas e ferramentas destinadas ao controle da 

produção, o ser humano conseguiu minimizar e, em alguns casos, eliminar os empecilhos naturais ao alcance 

da produtividade desejada. Técnicas como a rotação de culturas, correção do solo e, principalmente, a 

irrigação e o controle de pragas permitiram ao ser humano maior autonomia para a produção de gêneros 

agrícolas. 

 
A utilização de defensivos agrícolas (pesticidas) e fertilizantes do solo é um exemplo de técnicas de modernização da 

agricultura 
 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-agricultura.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/mesopotamia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/rio-nilo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-agricultura.htm


Atividades 
 

1- O texto que você acabou de ler define o que é agricultura e fala da sua importância no processo de fixação 
do homem há milhões de anos. 
 
Pensando nisso, responda: 
 
A) O que é agricultura? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
B) Na sua opinião, por que o surgimento da agricultura foi importante? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
2- “A agricultura marcou o início do sedentarismo humano...” Entende-se por sedentarismo ao estilo de vida 

que se caracteriza pela permanência em um lugar mais ou menos definido como espaço de habitat. 
 
Por que a agricultura marcou o início do Sedentarismo Humano? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
3- A agricultura permitiu que o homem pudesse produzir excedente de alimentos, isto é, agora, o homem 
podia produzir alimentos a mais do que necessitava. O que isso possibilitou ao homem? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
 
4- Quais eram os fatores que determinavam a qualidade e a quantidade de produtos agrícolas cultivados? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

5- De acordo com o texto estudado, marque, nas frases abaixo, V para verdadeiro ou F para falso:  

(   ) O surgimento de técnicas e ferramentas destinadas ao controle da produção aumentou as dificuldades ao 

alcance da produtividade desejada pelo homem. 

(   ) Técnicas, como a irrigação do solo e o controle de pragas, permitiram ao homem o aumento na produção 

de produtos agrícolas. 


