
 

 

Tarefa Mínima 14 – 8º Ano – Geografia 

Prof. Vanessa 
 
01.  

a) A região assinalada no mapa, que inclui o Sul e o Sudeste asiático, experimentou nas últimas quatro 
décadas um intenso processo de crescimento populacional, que foi acompanhado pela concentração de 
terras, expulsando grandes contingentes populacionais do campo. Parte do processo de expulsão 
deveu-se também à mecanização do campo, o que reduziu a oferta de trabalho no setor primário, 

incentivando o êxodo populacional. Além disso, as áreas rurais também apresentavam e ainda 
apresentam condições precárias de vida, o que leva o habitante rural a procurar nas cidades melhores 

expectativas. Ao mesmo tempo, essas áreas assistiram a um intenso processo de industrialização 
(como destaque para o crescimento dos Tigres e novos Tigres Asiáticos, como Cingapura, Malásia, 
Tailândia, Filipinas, entre outros, e mesmo a intensa industrialização da Índia), que atraiu para as 
cidades enormes contingentes de pessoas com fortes expectativas de trabalho e de melhoria de vida, 

bem como acesso à infraestrutura urbana. 
b) A megacidade é aquela aglomeração urbana cuja população ultrapassou os dez milhões de habitantes, 

seja ela uma cidade influente economicamente ou não. Já uma cidade global é aquela cujo grau de 
polarização, ou seja, influência, é capaz de permitir-lhe a oferta de serviços no âmbito mundial. Esse 
tipo de aglomeração urbana prescinde de uma grande população, já que exerce grande influência 
mundial. 

 

02.  
a) Nos países desenvolvidos a urbanização ocorreu de forma gradativa, acompanhando o processo de 

industrialização, o que possibilitou a transferência mais lenta da população do campo para as cidades, 
que foram se estruturando para absorvê-los. Já nos países emergentes o processo de urbanização 

ocorreu em função da industrialização e da mecanização do campo que causou um intenso fluxo de 
pessoas - para a cidade, as quais foram incapazes de absorver a população e oferecer melhores 
condições de vida para grande parcela da mesma. 

b) Nos países desenvolvidos a formação das metrópoles ocorreu de forma gradativa, acompanhando o 
processo industrial e o ritmo de crescimento da população. Nos países emergentes o processo de 
formação de metrópoles ocorreu de forma acelerada, a partir da presença das indústrias e dos 
equipamentos urbanos que atraíram uma parcela significativa da população oriunda do campo e das 
cidades próximas aos grandes centros, o que afetou as condições socioeconômicas das metrópoles. 

 

03.  
• Urbanização, em Geografia, é um conceito populacional que indica o crescimento da parcela da 

população que vive nas cidades, em comparação com a das zonas rurais. Nos países desenvolvidos 
ocorreu lentamente em razão da modernização do campo e da oferta de empregos urbanos. Já nos 
países subdesenvolvidos, o processo tem sido rápido, desordenado e motivado pela penetração do 
capitalismo no campo, pela estrutura fundiária, aliado à ilusão de empregos urbanos, entre outros. 

• Área ou Região Metropolitana. 

 
04.  

• 1. Características: As megalópoles são extensas áreas urbanas formadas pela conurbação de duas ou 
mais áreas metropolitanas, entre as quais aparecem muitos outros lugares dentro da hierarquia 
urbana e uma intensa integração da infraestrutura de transporte, produção e consumo. A agropecuária 
intensiva e os cinturões verdes, muitas vezes dão um aspecto rural a essas regiões, porém, estão 
totalmente vinculadas à economia urbana. Concentram grandes movimentações financeiras e serviços 

e são dotadas de grande infra-estrutura. 
• 2. Exemplos: 
 nos Estados Unidos (a Bos-Wash, a Chipitts e a San-San). 

 A Bos-Wash, entre Boston e Washington, situada na costa leste dos Estados Unidos, além de ser a 

primeira e a mais importante a se formar, inclui ainda os aglomerados de Nova York, Nova Jersey — 
Newark, Filadélfia, Baltimore, dentre outros. 

 Tokaido, a megalópole japonesa, situada no sudeste da ilha de Honshu, forma o espaço urbano mais 

populoso do planeta e engloba grandes cidades como Tóquio, Yokohama, Osaka, Kobe, Nagoya, Kioto, 
entre outras. 

 
a) A apropriação do espaço pelo homem ocasionou mudanças no campo térmico, proporcionando em 

diversas cidades do mundo, uma diferença no tempo de absorção da energia solar de comprimento de 
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ondas curtas, disponível durante o dia, bem como da reemissão da energia de ondas longas da 

superfície da Terra para a Atmosfera, durante a noite, contribuindo para o aumento da temperatura 
durante o dia e para o resfriamento mais lento durante a noite.  

b) A produção do calor artificial nos meios urbanos está associada aos veículos automotivos, aos 
complexos industriais, à utilização de ar condicionado e de ventiladores.  

 
05. O candidato deverá observar que as características de uma cidade global está na função e no papel que 

esta desenvolve na rede urbana, como, por exemplo, o comando econômico e tecnológico. Podem ser 
citadas cidades como: Nova Iorque, Tóquio, Londres, Cingapura e São Paulo, entre outras. 

 
 


