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Matemática 

 

1 ) Fazer a leitura da página 60, “Os cálculos de Laerte”. 

2 ) Resolver as questões propostas 

3 ) Resolver “Os cálculos de Guilherme" página 61. 
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História 

 

1. Faça a leitura do texto; 

2. Respondas as questões das páginas 125, 126 e 127; 

3. Após a leitura, assista o vídeo do link abaixo e responda a questão 

“A”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ufbZkexu7E0 

 

A) Com base na leitura feita, e no vídeo assistido, você acha que o 

povo negro tem os mesmos direitos e oportunidades?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufbZkexu7E0
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Geografia 

FORMAS DE CRESCIMENTO DAS CIDADES E URBANIZAÇÃO 

Processo de urbanização 
O processo de formação das cidades ocorre desde os tempos do período neolítico. 

No entanto, sob o ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram vinculadas ao campo, pois 
dependiam deste para sobreviver. 

O que muda no atual processo de urbanização capitalista, que se intensificou a partir 
do século XVIII, é que agora é o campo quem passa a ser dependente da cidade, pois é 
nela que as lógicas econômico-sociais que estruturam o meio rural são definidas. 
O processo de urbanização no contexto do período industrial estrutura-se com base em dois 
tipos de causas: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. 

→ Fatores atrativos: Como o próprio nome sugere, são aqueles em que a 
urbanização ocorre devido às condições estruturais oferecidas pelo espaço das cidades, o 
maior deles é a industrialização. 

Esse processo é característico dos países desenvolvidos, onde o processo de 
urbanização ocorreu primeiramente. Cidades como Londres e Nova York tornaram-se 
predominantemente urbanas a partir da década de 1900, início do século XX, em razão da 
quantidade de empregos e das condições de moradias oferecidas (embora, em um primeiro 
momento, a maior parte dessas moradias fosse precária em comparação aos padrões de 
desenvolvimento atual dessas cidades). 

→ Fatores repulsivos: são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das 
vantagens produtivas das cidades, mas graças a essa espécie de expulsão da população do 
campo para os centros urbanos. Esse processo ocorre, em geral, pela modernização do 
campo, que propiciou a substituição do homem pela máquina, e pelo processo 
de concentração fundiária, que deixou a maior parte das quantidades de terras nas mãos de 
poucos latifundiários. 

Esse fenômeno é característico dos países subdesenvolvidos e é marcado 
pela elevada velocidade em que o êxodo rural aconteceu, bem como pela concentração da 
população nas metrópoles (metropolização). Tais cidades não conseguem absorver esse 
quantitativo populacional, propiciando a formação de favelas e habitações irregulares, 
geralmente precarizadas e sem infraestrutura. 

Resumidamente, o processo de urbanização ocorre em quatro principais etapas, 
sofrendo algumas poucas variações nos diferentes pontos do planeta. 

Em geral, o que se observa é a industrialização funcionando como um motor para a 
urbanização das sociedades (1ª ponto do esquema anterior). Em seguida, ampliam-se 
as divisões econômicas e produtivas, com o campo produzindo matérias-primas e as 
cidades produzindo mercadorias industrializadas e realizando atividades características 
do setor terciário (2º ponto). 

Esse processo é acompanhado por um elevado êxodo rural, com a formação de 
grandes metrópoles e, em alguns casos, até de megacidades, com populações que superam 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/neolitico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-capitalismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/concentracao-fundiaria-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/subdesenvolvimento.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-metropole.htm
https://brasilescola.uol.com.br/economia/setor-terciario.htm


os 10 milhões de habitantes (3º ponto). Por fim, estrutura-se a chamada hierarquia urbana, 
que vai desde as pequenas e médias cidades às grandes metrópoles. 

Vale lembrar que esse esquema é apenas ilustrativo, pois a sequência desses 
acontecimentos não é linear. Muitas vezes os fenômenos citados acontecem ao mesmo 
tempo. Outra ressalva importante é a de que tal sequência não acontece de forma igualitária 
em todo o mundo. Nos países pioneiros no processo de urbanização, ela ocorre de forma mais 
lenta e gradativa, enquanto nos países de industrialização tardia, tal processo manifesta-se de 
forma mais acelerada, o que gera maiores problemas estruturais. 

 

 

Para dar continuidade a aula é necessário assistir ao vídeo: https://youtu.be/Fwh-cZfWNIc 

1- Então construa um mapa mental como o modelo acima para falar do processo de 

urbanização da cidade de São Paulo. 

2- De acordo com o texto e o vídeo assistido a cidade de São Paulo foi estruturada de 

acordo com qual fator? Justifique sua resposta com os exemplos. 

Bons estudos! 

 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/hierarquia-das-cidades-no-brasil.htm
https://youtu.be/Fwh-cZfWNIc
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