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ASSUNTO: Um Mundo Urbano.  SÉRIE 9º ANO– GEOGRAFIA – PROF. HÉRCULES 
NUNES  

 

Leitura do percurso 05 (Livro Expedições Geográficas, p. 48 a 51) e responda as questões a seguir. 

 

1.) Explique como ocorre o processo de urbanização. 

 

Urbanização é o processo mediante o qual uma população se transfere do meio rural para o meeio 

urbano. Fenômenos como a industrialização e o crescimento demográfico são determinantes na 

formação das cidades, que resultam, no entanto da integração de diversas dimensões sociais, 

econômicas, culturais e psicossociais. 

 

2.) Faça uma pesquisa e encontre o percentual de população urbana do Brasil e quais as causas que 

levaram a urbanização no Brasil. (Não esqueça a fonte da sua pesquisa). 

 

O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do processo de industrialização, 

que funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em 

direção a área urbana. Esse deslocamento, também chamado de êxodo rural, provocou a mudança 

de um modelo agrário-exportador para um modelo urbano-industrial. Atualmente, mais de 80% da 

população brasileira vive em áreas urbanas, o que equivale aos níveis de urbanização dos países 

desenvolvidos. 

 

3.) O crescimento da população urbana mundial criou vários problemas em escalas diferentes nos 

principais grupos de países. Diferencie os processos de urbanização que ocorreram nos países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, destacando a proporção dos problemas urbanos apresentados 

em cada grupo de países. 

 

Urbanização nos países desenvolvidos: Processo antigo, lento e estruturado, com problemas urbanos 

de pequena proporção. 

Urbanização nos países subdesenvolvidos: Processo recente, rápido e desestruturado, com 

problemas urbanos de grande proporção e de difícil resolução. 

 

4.) Qual a influência do êxodo rural para o processo de urbanização? 

 

O êxodo rural é uma modalidade de migração caracterizada pelo deslocamento de uma população da 

zona rural em direção às cidades, é um fenômeno que ocorre em escala mundial. Esse movimento 

migratório é um dos responsáveis pelo acelerado processo de urbanização nos países que se 

industrializaram tardiamente. 
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5.) Explique o que são megalópoles e cite exemplos? 

 

As megalópoles são regiões de ampla aglomeração populacional, formadas pelo agrupamento de 

grandes metrópoles, regiões metropolitanas e pequenas cidades que se interligam não fisicamente, 

mas por um eficiente sistema de transporte e comunicação. Atualmente, o maior exemplo de 

megalópole do mundo está no Japão, interligando as metrópoles de Tóquio, Osaka e Kitakyushu, 

além de centenas de outras cidades que compõem o seu entorno. 

 

6.) Segundo dados da ONU (2013), em 2011, 51% da população mundial (3.6 bilhões) passou a viver 

em áreas urbanas, em contraste com pouco mais de um terço registrado em 1972. 

Essa mudança tem implicado grandes metamorfoses do espaço habitado, levando à formação de 

megacidades (aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes) em todos os continentes. 

 

a) Indique os fatores que impulsionam a urbanização mundial, levando à formação de megacidades 

nos países menos desenvolvidos. 

 

O processo de industrialização (principal) e em alguns países os problemas existentes no campo, 

como a concentração fundiária, o difícil acesso a propriedade da terra e outros. 

 

b) Aponte, ao menos, três problemas relacionados à dinâmica do espaço urbano das megacidades 

em países menos desenvolvidos. 

 

Divisão territorial por renda: Divisão dos espaços em: Espaços luminosos (bairros nobres) e Espaços 

opacos (bairros de periferia). 

Trânsito caótico: fruto da divisão territorial por renda, já que os trabalhadores moram em bairros 

distantes de seus locais de trabalho 

Alto valor de terrenos: o valor do terreno nas cidades mais desenvolvidas desses países é muito alto. 

 

Leia mais em Brainly.com.br - https://brainly.com.br/tarefa/10359267#readmore 

7.) Observe o quadro. 

 

 
O quadro acima apresenta formas distintas de classificar as grandes cidades na atualidade. 

a) Qual o critério básico para definir uma megacidade? E uma cidade global? 
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O termo "megacidade" refere-se a cidades grandes em termos populacionais, não considerando 

outros aspectos desses centros urbanos. Expressa, portanto, um aspecto estritamente quantitativo, 

no caso as cidades com mais de 10 milhões de habitantes são classificadas como megacidades. 

 

O termo "cidade global" é usado quando fazemos uma análise qualitativa da cidade, referindo-nos ao 

seu grau de influência sobre outros centros urbanos, em diferentes partes do globo. Uma cidade 

global, portanto, caracteriza-se como uma metrópole, porém sua área de influência não é apenas 

uma região ou um país, mas parte considerável de nosso planeta. É por isso que as cidades globais 

também são denominadas "metrópoles mundiais”. 

 

b) Justifique a localização das megacidades e das cidades globais, considerando o centro e a periferia 

do capitalismo. 

Numa economia capitalista as cidades ocupam um papel central para localização das instituições 

financeiras, que são definidas pelo total da população ou do seu dinamismo econômico. Daí se 

explica a concentração espacial da atividade financeira em grandes cidades como Nova Iorque, 

Londres, Paris, São Paulo e outras. 

 

8.) Leia o item 04 da página 50, do seu livro didático (Transformação da produção agropecuária e 

urbanização) e explique a relação entre a Revolução Verde e os Organismos Geneticamente 

Modificados. 

 

A Revolução Verde, intensificou o uso de máquinas agrícolas, fertilizantes e defensivos agrícolas, 

além de abrir caminho para a modernização do setor agropecuário (Revolução Transgênica) e para a 

entrada das empresas transnacionais nos países subdesenvolvidos. Todo esse processo culminou no 

aumento do desemprego estrutural no campo  

 

9.) Leia o item 05 da página 51, do seu livro didático (Urbanização e Capital Financeiro) e explique 

como o processo de urbanização influenciou a formação do Capital Financeiro. 

 

O capital financeiro, formado no final do século XIX, a partir da fusão dos bancos e indústrias, 

concentrou suas atividades nas cidades (bancos). As empresas passaram a financiar as atividades 

produtivas e o consumo nestas áreas, o que incentivou o processo de urbanização. Enfim, os dois 

processos se completam. 

 

10.) Aponte a relação entre a modernização da agropecuária e o desemprego no meio rural. 

 

A modernização tecno científica na agropecuária, reduz significativamente o uso de mão de obra, 

gerando alto índice de desemprego estrutural no meio rural. 

 


