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Resoluções das atividades
Capítulo
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Janeiro, em razão do processo histórico do desenvolvimento industrial no país. Há uma ligeira desconcentração, devido às indústrias principalmente das regiões
Sul, Nordeste e Centro-Oeste, resultado dos incentivos
governamentais.

Industrialização e urbanização:
partes do mesmo processo

Agora é com você! (página 60)
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São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.
• A mineração, em Minas Gerais (século XVIII), e a
cafeicultura, em São Paulo e no Rio de Janeiro
(século XIX), atraíram durante séculos as atividades comerciais brasileiras. Mesmo com o declínio
do café, esses estados ainda eram os mais ricos do
Brasil, investindo, assim, nas indústrias.

2

Resposta pessoal.
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A urbanização no Brasil teve início com a crise do café,
quando muitas famílias tiveram que migrar para as
cidades em busca de emprego. O maior contingente
populacional ocasionou maior investimento em serviços essenciais (saúde, educação, segurança etc.) nas
cidades, tornando-as mais atrativas para outras famílias,
intensificando o processo de urbanização.
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Sim. Em geral, boa parte da mão de obra humana no
campo foi substituída por máquinas, e as pessoas se
deslocaram para os centros urbanos em busca de novas
oportunidades e melhores condições de vida.
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Atividade de pesquisa/resposta pessoal.

Leitura complementar
1

2

Ao final do tráfico negreiro, ex-escravos e outras parcelas da população não tinham moradia, então fixaram-se nas periferias para trabalhar. No século XX, muitos
migraram do campo às cidades, formando mais favelas.
Na favela, apesar dos problemas socioeconômicos, há
grande manifestação cultural. A junção de pessoas de
diferentes lugares e com distintas culturas favoreceu
uma rica diversidade na música, na religiosidade etc.

Atividades propostas
1

Com o surgimento das indústrias nas cidades e a falta
de perspectivas no campo, intensificadas por sua
modernização, por exemplo, muitas pessoas deixaram
o espaço rural em direção ao urbano. Espera-se que o
aluno ressalte, além da modernização do campo, outros
fatores que intensificaram a falta de perspectivas nessa
região, como a má distribuição das terras e a falta de
investimentos.
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a) Década de 1930 e 2007.
b) A construção de edifícios, um projeto paisagístico e
a abertura de uma avenida e de um calçadão.
c) Os processos de industrialização e urbanização.
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a) As famílias estão reivindicando o direito a moradias.
b) Com a industrialização, muitas pessoas se mudaram para os grandes centros urbanos em busca de
emprego e melhores condições de vida. Porém,
grande parte ficou sem emprego. Com a urbanização acelerada, portanto, a cidade não ofereceu
suporte para atender às condições básicas de boa
parte dessa população.
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Rio-São Paulo
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Atividade de pesquisa/resposta pessoal. Os alunos
poderão mencionar relações comerciais (de compra e
venda de mercadorias), lazer e serviços diversos (saúde,
educação, transporte etc.).

Testando seus conhecimentos
1

2
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Fatores internos: Crise na atividade cafeicultora, dependência dos produtos industrializados importados e fragilidade econômica em razão da exportação apenas de
produtos primários. Fatores externos: Primeira Guerra
Mundial, que gerou uma crise de abastecimento de
produtos industriais no Brasil; crise de 1929, que levou
à redução da compra do café brasileiro; e Segunda
Guerra Mundial, que abriu o mercado europeu para a
compra de produtos industrializados de outros países,
inclusive o Brasil.
Getúlio Vargas: Nacionalização da indústria, com menor
dependência internacional; investimentos em infraestrutura e na indústria de base, como a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e da Petrobras. Juscelino
Kubitschek: Abertura da indústria para as multinacionais
e investimentos em infraestrutura, como hidrelétricas,
construção de rodovias para escoamento da produção,
entre outros.
Há grande concentração industrial nos estados da
Região Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de
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Mergulhando fundo
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Atividade de pesquisa.
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Atividade de pesquisa.
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