Tarefas 17, 18, 19 e 20 – Professor Carlos Eduardo
TAREFA: 17
01. O que significa o termo hierarquia das cidades? Quais são as causas desse poder exercido sobre outras
cidades?
02. Indique os elementos responsáveis para o surgimento de uma região metropolitana.
03. Conceitue o termo ”metrópole”. Quais foram as primeiras metrópoles que surgiram no mundo?
Atualmente esse fenômeno é mais comum nos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Fundamente sua
resposta.
04. Muitas cidades mundiais vivenciam o fenômeno denominado de conurbação. O que isso significa?
TAREFA: 18
01. Diferencie os termos denominados megacidades e megalópoles. Em seguida, exemplifique cada um.
02. Quais são os critérios para denominar uma cidade como global? Exemplifique essas cidades indicando se
possível em diversos continentes.
03. As cidades destacadas no mapa abaixo correspondem às maiores concentrações urbanas da atualidade.
Com base nisso e na distribuição geográfica dessas cidades, assinale a alternativa que indica o conceito
mais apropriado para designá-las na geografia do mundo atual.

Fonte: HAESBAERT, Rogério (Org.). Globalização e fragmentação no mundo contemporâneo. 2ª ed.
Niterói: Eduff, 2013, p.88.

a)
b)
c)
d)
e)

Megacidades – pois correspondem às maiores concentrações urbanas do mundo atual, distribuídas
predominantemente nos países subdesenvolvidos.
Metrópoles mundiais - conceito utilizado para se referir às cidades mais ricas do globo, que funcionam
como sede das empresas transnacionais.
Cidades inteligentes - pois as cidades citadas correspondem às que mais possuem empresas de
inovação, particularmente as ligadas à tecnologia da informação.
Cidades globais - por serem as mais importantes que integram a economia globalizada, onde
funcionam as principais bolsas de valores no período atual.
Megalópoles – por compreenderem as mais ricas concentrações urbanas no espaço mundial atual,
fortemente concentradas nos países mais populosos.

04. O que significa o termo “mobilidade urbana”? Qual é o tipo de transporte predominante na cidade em
que você mora? Ele é o ideal para a mobilidade urbana? Indique algumas soluções para esse problema
vivenciado em sua cidade.

Geografia – Avaliação Produtiva

05. Uma leitura atenta do mapa permite constatar:

a)
b)
c)
d)
e)

Nos Estados Unidos, Europa e Japão, as conexões são bem distribuídas, demonstrando um bom
atendimento de infraestrutura territorial.
Em todas as regiões do mundo a distribuição de corredores tecnológicos é irregular, expressando o
caráter desigual da globalização, independentemente de o país ser rico ou pobre.
A rede mundial de conexões atingiu somente o hemisfério norte.
A tendência é uma distribuição equânime da rede mundial de conexões.
A densidade técnica no território não indica se um país é ou não conectado e bem servido de conexões
tecnológicas.
TAREFA: 19

01. A rede urbana é formada por um sistema de cidades interligadas umas às outras.
Quanto mais _________ a economia de um país ou de uma região, mais _________ é a sua rede urbana
e, portanto, _________ e mais diversificados são os _________ que as interligam.
As palavras que completam corretamente as lacunas são, respectivamente,
a) estruturada – vertical – menores – fluxos
b) desestruturada – simples – maiores – sistemas
c) complexa – densa – maiores – fluxos
d) desestruturada – horizontal – menores – sistemas
e) sistematizada – excludente – menores – pontos
02. O uso e a ocupação do espaço nas últimas décadas são produto e consequência das inovações
tecnológicas. As cidades globais são uma dessas consequências. O termo cidades globais constitui um
conceito
a) quantitativo, que pondera o acesso da população à rede mundial de computadores e a disposição para
a troca de informações em outras línguas.
b) qualitativo, ligado à dimensão física da mancha urbana e ao número absoluto da população na cidade.
c) qualitativo, que considera o papel exercido pela cidade, como sede de importantes empresas e a
conexão aos fluxos globais de informação.
d) quantitativo, associado à capacidade de prestação de serviços típicos em outras nacionalidades e ao
abrigo de grande número de estrangeiros de maneira harmoniosa.
e) quantitativo, que avalia o volume de produtos importados consumidos pela população e a capacidade
de oferecer produtos atrativos a outras cidades do mundo.
03. Considere o texto e os itens que podem completá-lo.
Uma megalópole é uma grande aglomeração populacional constituindo uma reunião articulada de várias
áreas metropolitanas. A formação de megalópoles ocorre quando os fluxos de pessoas, capitais,
informações, mercadorias e serviços entre duas metrópoles, como transportes e telecomunicações, estão
plenamente integrados. São exemplos de megalópoles os eixos
1. Rio de Janeiro – São Paulo
2. Tóquio – Osaka/Kobe
3. Boston – Chicago
4. Reno – Ruhr
Estão corretos apenas os itens
a) 1 e 2.
b) 1 e 3.
c) 2 e 3.
d) 1, 2 e 4.
e) 2, 3 e 4.
2

Exercícios Complementares

04. O conceito de _________________ foi criado por especialistas da Organização das Nações Unidas, na
década de 1990, com o objetivo de nomear aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes.
Não se trata de um conceito ligado à qualidade de vida das populações urbanas ou à influência econômica
destas cidades sobre outras, mas à quantificação de seus habitantes. Marque a alternativa que apresenta o
conceito que preenche a lacuna.
a) Megacidade
b) Metrópole
c) Cidade Global
d) Rede Urbana
e) Área Metropolitana
TAREFA 20
01. Indique o momento histórico que iniciou (mais marcante) em escala global os problemas ambientais.
Fundamente sua resposta.
02. Trace o perfil dos fenômenos atmosféricos denominados efeito estufa e aquecimento global.
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