


# Reconhecemos os principais conceitos do cenário da urbanização 

# Avaliamos as transformações urbanas durante a história 

# Compreendemos como a urbanização mudou o mundo 
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01 - A Revolução Industrial transformou a vida da população mundial, que
passou a se deslocar para as cidades em busca de trabalho nas indústrias.
Sobre a urbanização da população mundial, julgue as alternativas a seguir:

1. ( ) A urbanização mundial iniciou-se no Japão, principal centro industrial e
exportador do século XIX, o que promoveu a redução da taxa de
mortalidade.

2. ( ) O avanço da urbanização mundial transformou o crescimento natural
ou vegetativo da população.

3. ( ) As condições sanitárias foram melhoradas nas cidades, tendo como
consequência a redução das doenças endêmicas e epidêmicas.

4. ( ) A inserção, cada vez maior, das mulheres no mercado de trabalho tem
reduzido taxas de fertilidade nas populações urbanas.
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# Reconhecer os principais conceitos do cenário da urbanização 
brasileira 

# Compreender como a urbanização causou a migração campo cidade 
no Brasil 

Recursos :
Lousa digital
Vídeos
Imagens em ALFA
CROMA
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Hoje, no Brasil, existem muitas
cidades e a população da zona urbana é
muito maior do que a população da
zona rural. Para se ter uma ideia,
no Censo do IBGE¹ de 2010, o país
possuía uma população de
aproximadamente 191 milhões de
habitantes, desses, cerca de 161
milhões viviam nas zonas urbanas,
enquanto que apenas 29 milhões viviam
na zona rural.
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https://brasilescola.uol.com.br/brasil/populacao-atual-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/censo-contagem-populacao.htm


Esse crescimento do meio urbano
proporcionalmente maior do que o do meio rural
recebe o nome de Urbanização e no Brasil se
iniciou no século XIX, intensificando-se a partir de
1920, motivados, principalmente

01 - Implantação de indústrias nas cidades
brasileiras, que atraiu muitas pessoas da zona
rural para a urbana em busca de trabalho e
melhores condições de vida, provocando assim
o êxodo rural brasileiro.
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https://brasilescola.uol.com.br/brasil/urbanizacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/exodo-rural.htm


02 - Implantação de máquinas nas atividades do meio agrário, que
substituíram a mão de obra assalariada, que sem trabalho migrou para as
grandes cidades.

e, pela:
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03 - Concentração de terras na mãos de poucos proprietários, que
tinham como comprar as máquinas e produtos agrícolas.
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04 - Migração dos pequenos proprietários de terras para as cidades em
busca de trabalho assalariado nas indústrias.
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05 - Crescimento vegetativo da população brasileira, que cresceu muito 
nesse período.
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01 - O crescimento da quantidade de
cidades;

02 - O desenvolvimento das redes de
transporte e comunicação, que passaram
a interligar todas as regiões do Brasil;

12


