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ASSUNTO: Os problemas das cidades 
latino-americanas. Percurso – 8 

8° ANO – GEOGRAFIA – Ricardo Chaves  

 
Lista 02 

 
Prezado (a) estudante. Para responder as questões a seguir, você precisa ler os percursos 8. Todas as 

questões servirão para orientar os seus estudos.  
 

Um abraço.  
Prof. Ricardo Chaves 

 
1) Em quase todos os países da América Latina, industrializados ou não, as atividades do setor terciário 

não conseguiram absorver o grande contingente de mão de obra dispensada pelos setores primário e 
secundário. 
 
Com base em seus conhecimentos, responda: Que consequências esse fato provocou nas áreas 
urbanas desses países? 

 
2) A cada ano, durante a estação chuvosa, registram-se diariamente movimentos de solos, como 

deslizamentos de terra nas vertentes dos morros. Muitas vezes, esses fenômenos causam a morte de 
moradores que habitam essas áreas de risco. Observe a imagem a seguir e escreva um parágrafo 
sobre ela utilizando as palavras e expressões do quadro.  

 
 
 
 
 

  
 
3) Os sucessivos recordes de congestionamento fazem o motorista perder mais do que a paciência. A 

poluição gerada pelos veículos também consome a saúde de quem vive na metrópole. Entre os males 
causados pelo excesso de poluentes estão principalmente problemas no aparelho respiratório, como 
sinusite, rinite alérgica, bronquite, asma e enfisema pulmonar, além de conjuntivite, irritação nos 
olhos e nas mucosas.  

A partir do texto, responda. 
a) Quais são os problemas urbanos destacados? 
b) Com base no conceito de segregação socioespacial, explique a razão para a existência de 

congestionamentos. 

área de risco desmatamento processos erosivos impacto social 
ocupação das vertentes áreas urbanas ação humana  
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4) Sobre as favelas e os cortiços, marque V nas sentenças verdadeiras e F nas falsas. Em seguida, corrija 
as afirmações que estão incorretas. 

(   ) No Brasil, as favelas e os cortiços resultam de desigualdades sociais; as camadas mais 
desfavorecidas da população contam com pouca ou nenhuma assistência do governo. 

(   ) As favelas são conjuntos de moradias aglomeradas, feitas precariamente com tijolos, madeira ou 
qualquer outro tipo de material. 

(   ) As favelas são construídas nas áreas nobres das cidades e geralmente contam com boa 
infraestrutura. 

(   ) Nas favelas, as moradias são, de modo geral, precárias e recebem pouca incidência de luz solar. 
A pouca ventilação as torna insalubres (prejudiciais à saúde). 

(   ) Os cortiços são habitações ocupadas por várias famílias, que usam banheiros e tanques de lavar 
roupa coletivos. 

(   ) Os cortiços se concentram em terrenos sujeitos a enchentes ou a desmoronamentos, sobre 
córregos ou à margem de rios.  

5) Diz-se que no sistema econômico e social em que vivemos, as oportunidades são iguais para todos, 
ou seja, que nele todos tem oportunidade de acesso à educação, saúde, moradia, emprego, lazer e ao 
rendimento suficiente para viver de modo digno e sem privações de bens e serviços essenciais. 
Entretanto, não se considera que as condições de vida entre pessoas e famílias são muito desiguais.  

A partir do exposto, explique como esse fenômeno contribui para a existência de movimentos sociais 
e cite quatro diferentes pautas de reivindicações feitas por esses grupos. 

 

6)  
 

  
 

O problema habitacional na cidade do Rio de Janeiro é antigo, com alguns de seus efeitos mantendo-
se há mais de um século, como o tipo de moradia popular retratado nas imagens. A partir do exposto, 
apresente uma causa econômica e um resultado socioespacial, associados diretamente à expansão 
desse tipo de moradia ao longo do século XX. 

 

 


