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ROTEIRO DE AULA

01- Reconhecer o fatores da urbanização

02- Avaliamos as transformações do espaço urbano

03- Compreendemos as atividades econômicas dentro dos centros

urbanos
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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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A URBANIZAÇÃO PROVOCOU

01- O crescimento da quantidade de
cidades;

02- O desenvolvimento das redes de
transporte e comunicação.
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03- O crescimento desordenado do meio urbano, que crescia sem nenhum
planejamento, provocando diversos problemas ambientais e estruturais;
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04- A acentuação das desigualdades
sociais nos centros urbanos, pois
muitas pessoas que chegavam às
cidades não possuíam escolaridade e
acabavam ficando desempregadas,
aumentando, assim, os índices de
pobreza e violência nos centros
urbanos.
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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.



02. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos
de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão
no topo da hierarquia urbana e que protagonizam a economia mundial são:
a) as cidades médias
b) as metrópoles
c) as regiões metropolitanas
d) as cidades artificiais tecnológicas
e) as cidades globais
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01. Um conjunto de municípios contíguos e integrados 
socioeconomicamente à uma cidade central, com serviços públicos e 
infraestrutura comuns, define a:

a) metropolização
b) área metropolitana.
c) rede urbana
d) megalópole
e) hierarquia urbana
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02. Assinale a alternativa que não cita um dos fatores que contribuíram
para a intensificação da urbanização brasileira ao longo do século XX:

a) Expansão do processo de industrialização do país

b) A revolução verde e o consequente processo de mecanização do campo

c) Execução de políticas públicas voltadas apenas para a população das
cidades

d) Aumento das desigualdades e da concentração fundiária no meio rural
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