
 

 

9º Ano - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
Geografia – Professor Ricardo 

Exercícios: 
Questão 01     
O fenômeno da urbanização ocorre em escala mundial, tanto nos países ricos quanto nos países pobres e 
em diferentes hierarquias. Considerando que as megacidades são aquelas que apresentam mais de 10 
milhões de habitantes e que as cidades globais são os centros da economia mundial, observe o quadro a 
seguir e responda: 
Quadro. As megacidades no novo milênio – 1975/2015 (áreas urbanas com mais de 10 milhões de 
habitantes) 

 
Fonte: Adaptado de www.fnuap.org.br/ESTRUT/SERV/arquivos/TAB_Indicadores8.xls. 

 

a) Quais são as três megacidades que no período 1975-2000 apresentaram as maiores taxas de 
crescimento? Aponte as principais razões desse significativo crescimento. 
b) Dentre as megacidades, Nova Iorque e Tóquio são os principais exemplos de cidades globais. 
Identifique duas características das cidades globais. 
c) Explique uma consequência socioeconômica do crescimento acelerado das megacidades nos países 
pobres. Justifique sua resposta. 
  
Questão 02     
Com relação à urbanização explique o que é pedido abaixo. 
 
a) Por que o processo de urbanização significa mais que crescimento urbano? 
b) Estabeleça três relações entre urbanização e industrialização. 
 
Questão 03   
A política urbana permanece setorializada: não há integração entre políticas habitacionais, programas de 
infraestrutura e serviços urbanos. O modelo socioterritorial de segregação contribuiu, durante anos, para 
a produção de cidades cada vez mais excludentes e insustentáveis dos pontos de vista social, ambiental e 
econômico. Atualmente, para atender a demanda por moradia, bairros são construídos cada vez mais 
distantes das áreas centrais e zonas industriais, levando a população a enfrentar diariamente, horas no 
deslocamento entre moradia-trabalhomoradia. 
Texto adaptado do Fórum Nacional de Reforma Urbana, 2009. 



 

 
 
Com base nas informações acima, responda as questões a seguir. 
 
a) Explique a relação existente entre a construção de moradias cada vez mais distantes das áreas centrais 
e o alto valor das tarifas do transporte público. 
b) Apresente três motivos que levam a população a preferir o uso de transporte particular em detrimento 
do transporte público. 
c) Explique, no mínimo, dois problemas socioambientais produzidos pelo uso excessivo de transporte 
particular que comprometem a qualidade de vida na cidade. 
 
Questão 04    
Viver numa grande cidade implica o reconhecimento de múltiplos sinais. Trata-se de uma atividade do 
olhar, de uma identificação visual, de um saber adquirido, portanto. Se o olhar do transeunte, que fixa 
fortuitamente uma mulher bonita e viúva ou um grupo de moças voltando do trabalho, pressupõe um 
conhecimento da cor do luto e das vestimentas operárias, também o olhar do assaltante ou o do policial, 
buscando ambos a sua presa, implica um conhecimento específico da cidade. 

Fonte: Maria Stella Bresciani, Londres e Paris no século XIX: o espetáculo da pobreza. 
São Paulo: Brasiliense, 1982, p.16. Adaptado. 

 
O texto mostra como o forte crescimento territorial e demográfico de algumas cidades europeias, no 
século XIX, redefiniu formas de convivência e sociabilidade de seus habitantes as quais, em alguns casos, 
persistem até hoje. 
 
 
 
a) Cite e explique dois motivos do crescimento de cidades como Londres e Paris, no século XIX. 



b) Indique e analise uma característica, dentre as mencionadas no texto, que se faça presente em 
grandes cidades atuais. 
 
Questão 05   
Na teoria urbana clássica, a hierarquia é considerada um dos principais componentes da estrutura da rede 
de cidades. A figura abaixo apresenta cidades com diferentes níveis hierárquicos. 
 

 
 
Explique o que determina o nível hierárquico das cidades na rede urbana. 
 
Questão 06    
Em 2001, aproximadamente metade da população mundial já vivia em áreas urbanas. Estima-se que, em 
2015, 80% da população urbana mundial estará residindo em grandes cidades da América Latina, da Ásia 
e da África (ONU, 2001). 
 
a) Explique as causas desse intenso processo de urbanização que vem ocorrendo nos países 
subdesenvolvidos nas últimas décadas. 
b) Discorra sobre dois problemas socioambientais oriundos do processo de urbanização brasileiro. 
 
Questão 07    
O crescimento da população urbana foi acompanhado pela expansão espacial da cidade. Surgiram, então, 
termos como metrópole, zona metropolitana, conurbação e megalópole – ou Megalópolis – termo 
utilizado pelo geógrafo Gottman, na década de 1960, para designar a região urbana que se estende de 
Boston a Washington, no nordeste dos Estados Unidos. Explique o que significam esses termos. 
 
 


