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ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO (7º anos) 
 

 

1 – Leia o texto a seguir e responda o que é solicitado: 

Os problemas da urbanização 

 A urbanização brasileira intensificou-se a partir da segunda metade do século XX. Muitos dos 

problemas sociais visíveis nas áreas urbanas decorrem da forma como esse processo aconteceu. A 

aceleração do fluxo de população rural para as áreas urbanas acarretou um inchaço urbano. Muitas 

cidades não apresentavam infraestrutura adequada para receber essa população, que, deslocada do 

campo, na sua maior parte não tem recursos para garantir uma moradia na cidade. Como consequência 

dos fatores citados, houve o aumento de favelas, principalmente nas metrópoles, bem como de outras 

formas de submoradia, como os cortiços. Segundo os dados de um censo realizado em 2009 pelo governo 

fluminense, a população da Rocinha, favela localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, cresceu 

80% em nove anos - a população da favela passou de 56 mil moradores em 2000 para 100.818 no ano de 

2009.  

 De acordo com o IBGE, favelas são caracterizadas pelo menos por cinquenta domicílios sem 

infraestrutura e localizados em terrenos que não pertencem aos moradores. Constitui-se de uma 

ocupação ilegal. Cortiços, por sua vez, caracterizam-se por uma habitação coletiva precária e alugada. Os 

cortiços geralmente são caracterizados pela subdivisão de vários cômodos de um mesmo prédio que são 

sublocados ou alugados. Outra grande consequência do crescimento desigual das cidades é o desemprego 

ou o subemprego. Com isso, em muitos municípios, o problema da moradia e do saneamento básico 

tornou-se alarmante.  

 O deslocamento de mão de obra com baixa escolaridade e pouco qualificada para as vagas 

existentes nos centros urbanos gera subemprego, ou seja, atividades de baixa remuneração não 

absorvidas pelos setores formais da economia. Proliferam guardadores de carros, engraxates e 

ambulantes, o que intensifica as desigualdades sociais nessas áreas. De acordo com dados econômicos de 

2005, 19% da população da cidade de São Paulo estava desempregada. Esse percentual é compatível com 

a média nacional, que, segundo o IBGE, está na faixa de 18% de desempregados em relação à população 

economicamente ativa (PEA).  

 Além das questões sociais e econômicas, a intensa urbanização acarreta sérios problemas 

ambientais: o número crescente da frota de automóveis e da atividade industrial, por exemplo, 

compromete a qualidade do ar e da água nas áreas urbanas. 

 O lixo representa outro grande comprometimento ambiental para as áreas urbanas. Em muitas 

cidades não se realiza a coleta seletiva, o que poderia ajudar a reciclar o lixo e diminuir o volume de 

material a ser depositado em aterros e lixões. Os lixões a céu aberto provocam a proliferação de insetos, 

ratos e baratas e, consequentemente, colocam em risco a saúde pública. Além de ser uma fonte de 

doenças, o lixo exposto contamina o solo, exala mau cheiro e compromete os lençóis freáticos, pois o 

chorume, material resultante da decomposição da matéria orgânica contida no lixo, infiltra-se no solo, 

poluindo fontes de águas subterrâneas, entre outros impactos provocados. 
 

a) De acordo com o texto, qual é a diferença entre favela e cortiço?  

 

b) De acordo com o texto, quais são os três problemas decorrentes do intenso processo de urbanização num curto 

período de tempo?  
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2 – De acordo com as informações apresentadas no nosso livro didático, quais foram os fatores responsáveis pelo 

processo de urbanização do Brasil? Explique.  

 

3 - Sobre a população brasileira, aponte a diferença entre população absoluta e população relativa. Apresente 
uma característica da população relativa do Brasil e outra da população absoluta.  

 

 

4 - Relacione as colunas de acordo com as definições:  

 

a) Metrópole  (  )  É composto pelos espaços urbano e rural 

b) Município  (  )  É a saída do campo para a cidade. 

c) Urbanização (  )  Cidades com ais de um milhão de habitantes. 

d) Êxodo rural 

e) Conurbação  

(  )  É a união entre às áreas urbanas de dois ou mais municípios. 

(              ) fenômeno decorrente do intenso crescimento dos centros urbanos 

 

5 - A urbanização acelerada produz uma série de alterações no espaço geográfico, explique o que é macrocefalia 
urbana e metropolização. 

 

 

6 – Estudamos no capítulo 5 que denominamos de migração o deslocamento de pessoas. Identifique neste 
capítulo os tipos de migrações e suas definições. 

 

 

7 – É correto afirmar que o Brasil é um país jovem? Leia o texto da página 75 e faça a interpretação da pirâmide 
etária que também se encontra nesta parte do capítulo. 

 

 

8 – Qual é a interpretação que você faz do mapa da página 73? Quais são os indicadores populacionais? Explique 
cada um. 

 

 

9 – O que nos mostra o texto que se encontra na caixa de texto da página 77? 

 

 

10 – Tendo como referência o conteúdo do capítulo 5, mencione as características da população brasileira. 

 

 -  


