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ATIVIDADES DE GEOGRAFIA - Desenvolvimento tecnológico e trabalho 

Técnicas são conjuntos de modo de produzir mercadorias ou de oferecer serviços. Elas passam por 

transformações em função das inovações e são necessárias para todos os tipos de trabalho sendo que nos 

dias atuais o trabalho está praticamente associado ao constante desenvolvimento de novas técnicas. 

O desenvolvimento tecnológico e científico propiciou o aumento da produção industrial e das trocas 

comerciais e assim fez surgir novas profissões e provocou o desaparecimento de outras, tornando ainda 

mais necessária a qualificação profissional que possibilita o trabalho a distância e novas formas de 

organização de trabalho. 

Nos últimos cinquenta anos o progresso científico transformou a vida dos homens, pois todo dia há 

uma série de inovações. Milhões de pessoas trabalham em novas invenções, nos seguintes campos: 

Transportes (aviões supersônicos, trem-bala, ...), comunicações (telefone, celular, internet, ...), medicina 

(diagnóstico por imagens, ...), vida diária (novos eletrodomésticos, congelados, tecidos, ...). 

O progresso transformou radicalmente a forma de trabalhar, porém, o mesmo pode provocar 

desemprego para alguns e estresse em outros que trabalham e precisam agir num ritmo cada vez mais 

acelerado. 

FONTE: SILVA, L. Aprender Juntos: 6ᵃ ed. São Paulo: SM, 2017. 

1. O que são as técnicas? 

R: ____________________________________________________________________________ 

2. Nos dias de hoje o trabalho está associado ao constante desenvolvimento: 

(A) de novas técnicas em diversas áreas de trabalho.        (B) de trabalhos ultrapassados. 

(C) apenas dos trabalhos manuais.                                     (D) somente do campo científico. 

 

3. Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações abaixo: 

(   ) O desenvolvimento tecnológico e científico propiciou a redução da produção industrial e das trocas 

comerciais. 

(   ) O desenvolvimento tecnológico e científico fez surgir novas profissões. 

(   ) Devido ao progresso científico todo dia há uma série de inovações. 

 

4. Relacione: 

(1) Transportes                            (   ) congelados e tecidos. 

(2) Comunicações                       (   ) aviões e trem. 

(3) Medicina                                (   ) celular e internet. 

(4) Vida diária                              (   ) diagnósticos por imagem. 
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