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1- 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.

2- Qual é a função das cidades abaixo?
a) Gramado (RS): turística.
b) Paraty (RJ): turística .
c) Fortaleza (CE): comercial, turística e de prestação de serviços.
3- 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.
4- Sobre a hierarquia urbana, escreva uma característica de cada:
a) Metrópoles: Cidades de grande porte, muitos habitantes e uma grande área de
influência. Grandes universidades, centros culturais e sedes de empresas.
b) Capitais regionais: Cidades que exercem grande influência regional e que apresentam
ampla variedade de atividades de comércio e de serviços.
c) Centros sub-regionais:

c) Capitais sub-regionais: Cidades com menor número de habitantes que as capitais
regionais. Atraem pessoas geralmente do mesmo Estado em busca de serviços
especializados.
d) Centros de zona: Cidades menores que os centros sub-regionais e que oferecem
atividades de comércio e de serviços básicos. Escolas, postos de saúde...
e) Centros locais: Cidades pequenas, poucos habitantes que influenciam apenas as áreas
rurais do próprio município. Os moradores dos centros locais buscam médicos, farmácias e
outros serviços em cidades maiores.
5- Escreva um problema que a cidade em que você mora enfrenta.

R. Resposta pessoal.
6- Observe atentamente a charge abaixo.

*Que crítica a charge acima faz? Comente.
R. O problema do transporte público nas cidades.
7- Revisar os conteúdos trabalhados.
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