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1- Preencha o pequeno texto com as palavras abaixo:
atividades – urbanas – humana – econômico - cidade
A cidade é uma construção humana. Caracterizada pela aglomeração de construções, de
pessoas e de atividades econômicas. As cidades se configuram de diferentes maneiras
devido ao seu desenvolvimento econômico, histórico e social. É por isso que as paisagens
urbanas podem ser muito diferentes umas das outras.
2- Numere os tipos de cidades com suas respectivas características.
( 1 ) Cidades planejadas

( 2 ) Cidades espontâneas

( 2 ) Surgiram do crescimento de povoados.
( 1 ) Os locais de moradia e as áreas comerciais e de serviços são, geralmente,
estabelecidos previamente.
( 1 ) São projetadas por arquitetos, engenheiros, geógrafos e agentes públicos antes de
serem construídas.
( 2 ) No Brasil, a maior parte delas localiza-se ao longo da faixa litorânea e distribui-se de
maneira dispersa e isolada.
( 2 ) Desenvolveram-se de maneira desordenada à medida que as pessoas construíram
suas casas, lojas, fábricas, ruas, parques etc.
3- Algumas cidades se originaram do crescimento de povoados fundados ao longo do
caminho dos tropeiros. Sobre os tropeiros, responda:
a) Quem foram os tropeiros?
R. Eles eram mercadores que transportavam animais e produtos para serem vendidos nas
áreas de extração de ouro e no interior do Brasil.
4- Qual é a função das cidades abaixo?
a) Gramado (RS): turística.
b) Paraty (RJ): turística.
c) Fortaleza (CE): turística, comercial e de prestação de serviços.

5- Assinale com um X os fatores que contribuíram para a urbanização brasileira.
( X ) Mecanização do campo.
( ) Crescimento da oferta de emprego no campo.
( ) Oportunidades melhores de trabalho nas áreas rurais.
( X ) Industrialização.
( X ) Êxodo rural.

6- Consulte o dicionário e escreva o significado de:
a) Metrópole- qualquer cidade grande e/ou importante.
b) Urbanização- conjunto de técnicas e de obras que permitem dotar uma cidade ou área
de cidade de condições de infraestrutura, planejamento, organização administrativa e
embelezamento conformes aos princípios do urbanismo.
7- Revisar o conteúdo trabalhado.
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