
 

ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCICIOS PARA RECUPERAÇÃO EM GEOGRAFIA – ALESSANDRA  

 

Conteúdos:  

 Anglo 2 e 3. 

 

Questão 1 - As cidades da região Sudeste do Brasil foram as que mais receberam migrantes oriundos do campo 

(êxodo rural) e também de outras regiões do país (migrações regionais), fato que se deu de forma mais acentuada na 

década de 1970 e nos anos posteriores. Assim, o Sudeste consolidou-se como a região mais urbanizada do país. Tal 

ocorrência pode explicar-se: 

a) pelas preferências culturais dos migrantes. 

b) pela maior presença de indústrias e empregos. 

c) pela maior receptividade da população local. 

d) pelo processo de marcha para o litoral do país. 

e) pela alto preço do solo nas demais regiões. 

 

Questão 2- Com uma modernização industrial tardia, o espaço geográfico brasileiro conheceu profundas 

transformações ao longo dos últimos cem anos, sendo algumas delas a urbanização acelerada e a concentração 

espacial da população em metrópoles. Um dos efeitos dessas ocorrências foi: 

a) a formação de núcleos urbanos avançados em todo o país. 

b) a difusão de políticas de controle habitacional. 

c) a expansão e crescimento de áreas de preservação e áreas urbanizadas. 

d) a diminuição dos problemas sociais no campo. 

e) a proliferação de áreas periféricas e favelas em grandes cidades. 

 

Questão 3- “A urbanização brasileira teve um caráter concentrador e excluiu boa parte da sociedade de seus 

benefícios. A velocidade com que se processou a urbanização no país criou algumas dificuldades para o poder 

público suprir o espaço das cidades, especialmente das grandes, com a infraestrutura urbana e os serviços sociais 

necessários ao bem-estar da população. Isso, evidentemente, é agravado em razão de as políticas de planejamento 

urbano estarem voltadas, prioritariamente, para as classes média e alta”. 

LUCCI, E. A. et. al. Território e sociedade no mundo globalizado: Geografia Geral e do Brasil. Ensino Médio. 2ª ed. Editora Saraiva, 2014. p.513. 

As contradições presentes no processo de produção do espaço urbano brasileiro são muitas. Dentre os seus efeitos 

mais visíveis, podemos citar: 

I. A falta de moradia e favelização; 

II. A ausência de mobilidade urbana; 

III. Os elevados índices de violência; 

IV. A baixa especulação imobiliária; 

V. A pequena procura por transportes de massa; 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II e IV b) II, III e V c) I, II e III d) III e IV e V e) I, IV e V 



Questão 4- O êxodo rural no Brasil foi mais intenso entre as décadas de 1960 e 1980, período em que também se 

acentuou o processo de urbanização no país. Dentre as principais causas do êxodo rural no Brasil, podemos 

destacar: 

a) a mecanização do campo, que substituiu a mão de obra humana por máquinas, forçando a migração do 

trabalhador do campo para as cidades. 

b) a política de governo implantada na ditadura militar, que incentivava a ida das pessoas para as cidades a fim de 

facilitar o controle social pelo Estado. 

c) a grande quantidade de pragas na lavoura, que impossibilitava o cultivo de praticamente todos os tipos de gêneros 

agrícolas. 

d) a grande quantidade de eventos sociais nas cidades, que atraia os jovens para as grandes cidades e que 

acabavam preferindo morar nelas. 

e) a grande quantidade de pessoas vivendo no campo, que diminuía a oferta de trabalhos disponíveis e incentivava a 

migração dos trabalhadores para as cidades em busca de trabalho. 

 

Questão 5- Dentre as diversas consequências do Êxodo rural para o Brasil, podemos citar: 

a) a desaceleração do processo de urbanização. 

b) a aumento dos índices de desemprego no Brasil. 

c) o aumento da quantidade de trabalhadores rurais. 

d) a diminuição dos problemas agrários no campo. 

e) o aumento de propriedades rurais disponíveis para a venda. 

 

Questão 6- O setor industrial é um importante elemento da economia de vários países, principalmente das nações 

mais desenvolvidas. Como se caracteriza esse setor? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Questão 7- A indústria de bens de consumo fabrica produtos que são consumidos pela população em geral, sendo 

ramificada em dois seguimentos. Aponte as principais características da: 

a) Indústria de bens duráveis.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

b) Indústria de bens não-duráveis. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 8- Cite um exemplo de impacto ambiental provocado: pelo garimpo e justifique sua escolha. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 



Questão 9- Elabore um esquema para explicar as etapas do processo industrial. Baseie-se nos estudos da Apostila 

Anglo 3. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Questão 10- Escreva as principais diferenças existentes entre o modo de exploração mineral a céu aberto e em 

profundidade. Lembre-se de incluir as diferenças positivas e negativas de cada uma delas. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


