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GEOGRAFIA 
 

RECURSOS NATURAIS 
 

São considerados recursos naturais tudo aquilo que é necessário ao homem 

e que se encontra na natureza, dentre os quais podemos citar: o solo, a água, o 

oxigênio, energia oriunda do Sol, as florestas, os animais, dentre outros. Os 

recursos naturais são classificados em dois grupos distintos: os recursos naturais 

não renováveis e os recursos naturais renováveis. 

        Os recursos naturais não renováveis abrangem todos os elementos que são 

que não têm capacidade de renovação. Com esse aspecto temos: o alumínio, o 

ferro, o petróleo, o ouro, o estanho, o níquel e muitos outros. Isso quer dizer que 

quanto mais se extrai, mais as reservas diminuem, diante desse fato é importante 

adotar medidas de consumo comedido, poupando recursos para o futuro. 

        Já os recursos naturais renováveis detêm a capacidade de renovação após 

serem utilizados pelo homem em suas atividades produtivas. Os recursos com tais 

características são: florestas, água e solo. Caso haja o uso ponderado de tais 

recursos, certamente não se esgotarão. 

 

ATIVIDADES 

1) O que são recursos naturais? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Preencha os parênteses conforme indicado: 

 (1) Recursos Renováveis                (2) Recursos Não Renováveis 

(   ) ouro 

(   ) diamante 

(   ) solo 

(   ) água 

(   ) vegetais 

(   ) luz solar 

(   ) petróleo 

(   ) florestas 
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3) O que são recursos naturais renováveis e não renováveis? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

4) Classifique os elementos abaixo em recursos renováveis e recursos não 
renováveis: 

   Ouro – petróleo – gás natural – animais – vegetais – níquel – solo – água – 
energia solar 
 

Recursos renováveis: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Recursos não renováveis: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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