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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 27  

DISCIPLINA Geografia 
ANO(S) 7.º e 8.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Caracterizar os principais processos de produção e equacionar a sua 
sustentabilidade (indústria). 

• Identificar padrões na distribuição de diferentes atividades económicas, a nível 
mundial, e em Portugal, enunciando fatores responsáveis pela sua distribuição. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

 

A indústria no mundo 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 

1. Tarefa – Correção dos exercícios.  

3.º ciclo/8.º ano 

Classificar as afirmações seguintes como verdadeiras ou falsas. 

1 - A indústria é uma atividade económica em que se transformam as matérias primas em bens elaborados e 

semielaborados. V 

2 - Alguns dos fatores de localização industrial são a mão de obra e a matéria-prima. V 

3 - As principais áreas industriais localizam-se na Europa Ocidental, no Japão e nos E.U.A. V 

4 - Os impactes da atividade industrial são apenas de cariz ambiental. F 

 

Selecionar as medidas que permitem atenuar os impactes ambientais causados pela indústria. 

1. Tratamento dos efluentes industriais em E.T.A.R.´s.  

2. Qualificação da mão de obra. 

3. Colocação de filtros nas chaminés das fábricas. 

4. Legislação que proteja os trabalhadores. 

5. Criação de parques industriais. 

6. Utilização de energias renováveis. 
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3.º ciclo/8.º ano 

 

2. Atividade – Conhecer uma zona industrial nacional e a sua importância. 

 

Mais valias da implantação de uma unidade industrial num parque industrial – Existência de terrenos com 

infraestruturas que permitem a instalação industrial (rede de água, saneamento básico, electricidade, 

telefone, acessos e pavimentação), com boa localização e com boas condições. O preço do terreno (m²) 

encontra-se ajustado ao número de trabalhadores que cada indústria apresenta. 

Fatores de localização industrial associados, concretamente, à Zona Industrial de Penso – Boas 

acessibilidades (porto internacional de Viana de castelo e proximidade dos portos de Vigo e de Leixões 

e dos aeroportos do Porto e de Vigo; várias e boas vias rodoviárias) e proximidade ao mercado espanhol.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


