
 

 

Nível: B1  

Agricultura 

1. Lê o texto e completa com os verbos nos tempos corretos  
 

Tudo o que as pessoas (1)________ (fazer) no seu trabalho  –  quer trabalhem em 

fábricas, quer trabalhem na agricultura, turismo ou transportes, etc. – (2)_______ 

(trazer) mudanças para a Natureza e para as próprias pessoas. 

A agricultura, tal como as outras coisas, também (3)________ (trazer) mudanças para o 

meio ambiente. Na agricultura é onde (4)_________ (produzir-se) os produtos que as 

pessoas (5)________ (comer) (batatas, cebolas, cenouras, couves, etc.) e também os 

produtos que depois (6)______ (ir) ser transformados (em sumos, em massa, em pão, 

etc.).  

Por isso é que a agricultura é muito importante para a riqueza de um país. Na verdade, 

a agricultura (7)_______ (dar) trabalho a muitas pessoas. (8)________ (ter) emprego 

não só as pessoas que (9)_______ (trabalhar) diretamente a cultivar a terra, mas 

também as pessoas que (10)_______ (trabalhar) noutras coisas que (11)_______ 

(depender) da agricultura, por exemplo, as pessoas que (12)_______ (trabalhar) nas 

fábricas de sumos ou padarias, as pessoas que (13)________ (transportar) os produtos 

agrícolas de uns sítios para os outros, as pessoas que (14)_______ (fazer) os 

instrumentos e as máquinas agrícolas, etc. Pode-se dizer então que a agricultura 

(15)_______ (fazer) mexer muitas outras áreas de produção e serviços.  

A maneira antiga de cultivar a terra pode fazer com que os terrenos fiquem pobres e 

cansados e já não deem bons produtos. Isto (16)_______ (acontecer) porque aquilo que 

os agricultores (17)_______ (decidir) cultivar não é aquilo que é o melhor para o terreno 

que (18)______ (ter) ou para o clima em que estão.  

Por outro lado, a maneira moderna de cultivar a terra também (19)________ (ter) 

efeitos negativos no meio ambiente. Como aquilo que se quer é produzir e vender em 

grandes quantidades, (20)______ (fazer-se) grandes campos de cultivo e (21)_______ 

(usar-se) produtos químicos. Ora, isso (22)______ (ir) poluir muito as terras e as águas. 

Às vezes, a poluição é tanta que as pessoas (23)_______ (ficar) doentes por beberem 

água com produtos químicos ou por comerem alimentos contaminados.  



 

 

 
Soluções: (1) fazem; (2) traz; (3) traz; (4) se produzem; (5) comem;(6) vão; (7) dá; (8) Têm; (9) trabalham; (10) 
trabalham; (11) dependem; (12) trabalham; (13) transportam; (14) fazem; (15) faz; (16) acontece; (17) decidem; (18) 
têm; (19) tem; (20) fazem-se; (21) usam-se; (22) vai; (23) ficam. 

 


