
 

 

Tarefa Mínima 14 – 8º Ano – Geografia 

Prof. Vanessa 
 
01. Segundo o relatório Perspectivas da Urbanização Mundial, publicado pela ONU em 2015, mais da metade 

das grandes aglomerações urbanas do mundo encontrase no continente asiático. Considere apenas a área 
assinalada no mapa, onde estão localizadas algumas dessas grandes aglomerações urbanas. 

 

 
 

a) Explique dois fatores que levaram à formação dessas grandes aglomerações urbanas nos países 
localizados na área assinalada. 

b) Essas grandes aglomerações urbanas situadas na área assinalada podem ser consideradas 
megacidades e, também, cidades globais. Defina megacidade e cidade global. 

 
02. A urbanização corresponde ao processo de transformação dos espaços rurais em espaços urbanos, com o 

crescimento das cidades e das práticas inerentes a elas, como as atividades industriais e comerciais. O 
urbano não se restringe à cidade, mas é principalmente nela que ele se materializa, fato que associa o 

processo de urbanização ao crescimento das cidades em relação ao campo. 
 

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/urbanizacao.htm> Acesso em: 18 de fev. 2016. 

 
A partir do texto e de seus conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. 
a) Diferencie o processo de urbanização ocorrido nos países desenvolvidos e nos emergentes. 
b) A formação de metrópoles é considerada um fator comum na urbanização dos países desenvolvidos e 

nos emergentes. Nesse sentido, explique como ocorreu tal processo nesses dois grupos de países. 
 

Utilize o texto para responder as questões 03 e 04 
 

No início do século XIX, nenhuma cidade do mundo ocidental tinha um milhão de habitantes. Mas, no 
princípio do século XX, já existia pouco mais de uma dezena de metrópoles espalhadas pela Eurásia e América 
do Norte. Do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, cresceram as metrópoles dos países mais 
desenvolvidos. 

No pós-guerra, ocorre o crescimento acelerado das metrópoles do III Mundo, onde o luxo e a sofisticação 

de poucos contrasta com a pobreza e a miséria da maioria. As metrópoles praticamente comandam a vida 
econômica, social e cultural em seus respectivos países. 

O rápido processo de urbanização pelo qual o mundo passou desde a Revolução Industrial, e que se 
intensificou nos últimos anos, aglutinou na superfície terrestre inúmeras metrópoles, megacidades, megalópoles 
e outras. 
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A urbanização e o crescimento urbano estão relacionados, porém, com o aumento das desigualdades entre 

as cidades de países ricos e pobres, a exclusão social da maior parte da população aumenta nas cidades dos 
países subdesenvolvidos. 

 
Fundamentado nas informações e nos conhecimentos sobre urbanização, crescimento urbano e nos 

conceitos mais importantes da hierarquia urbana, 
 
03. Explique o fenômeno da urbanização, e indique o nome que recebe o conjunto formado pela metrópole e 

cidades vizinhas; 

 
04. Destaque duas características das megalópoles e cite dois exemplos entre as mais importantes. 
 
05. Explique o que significa cidade global e, em seguida, cite três exemplos de cidades globais.  
 
 


