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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 
• Constatar o crescimento da população brasileira.;págs. 73 a 79. 

• Analisar aspectos de transformações no meio brasileiro, com destaque para o 

processo de migração;págs. 81, 82. 

• Entender que o processo de crescimento urbano, provocou o êxodo rural 

(saída de várias pessoas do campo para a cidade); págs. 83 a 89. 

• Entender a importância da agroindústria e a divisão do trabalho no 

campo;págs. 90  a 97. 

• Identificar os grandes sistemas de transportes (fluxos aéreo, rodoviários e 

navegação) e comunicação para o funcionamento de uma cidade;págs, 90 a 

96. 

• Diferenciar as alternativas energéticas como: hidrelétrica, solar, eólica como 

fonte renovável; pág. 103. 

• Identificar as redes elétricas e de telecomunicação do Brasil; págs. 103 a 105. 

VÍDEO: Campos e cidades: sem fronteiras; pág. 92. 

http://www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br 
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ROTEIRO DE ESTUDO: 
 
PÁGS. 73 A 79: A POPULAÇÃO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO 
 
Segundo estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
Brasil possui uma população de 209 milhões de habitantes (2020) em uma área 
de 8 515 767,049 km², resultando em uma densidade demográfica de 23,8 
habitantes por quilômetro quadrado. 
 
PÁGS. 81 A 84: POPULAÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO: 
 
O processo de urbanização no Brasil teve início no século XX, a partir do processo 
de industrialização, que funcionou como um dos principais fatores para o 
deslocamento da população da área rural em direção a área urbana. 
 



Observamos que o aumento da população urbana e o planejamento insuficiente 
para as pessoas que migram do campo, para trabalhar nas cidades, provoca a 
segregação (exclusão) urbana, ou seja, uma grande desigualdade social, em 
todos os aspectos. 
 
 
 
 
PÁGS. 85 A 88: A URBANIZAÇÃO E AS NOVAS FORMAS DE TRABALHO: 
 
Nas zonas urbanas, as pessoas trabalham em indústrias, bancos, escolas, 
hospitais e no comércio (lojas, supermercados, restaurantes, bares, padaria, e 
muito outros lugares). 
 
O local onde possui maiores oportunidades de trabalho é no centro da cidade. 
Muitas pessoas se deslocam dos bairros onde moram para outros bairros e 
cidades em busca de melhores oportunidades de emprego. 
 
Alguns profissionais que trabalham na cidade são: 
 
Operários: trabalham na construção civil, nas fábricas e nas montadoras de 
automóveis, por exemplo; 
Bancários: pessoas que trabalham em agências bancárias; 
Comerciários: pessoas que trabalham em estabelecimentos comerciais como 
lojas, supermercados, açougue, padaria, etc; 
Feirantes: pessoas que trabalham em feiras livres; 
Outros como mecânicos, jornaleiros, entregadores, advogados, jornalistas, 
bombeiros, farmacêuticos, e muitos outros. 
 
Uma empresa multinacional é uma organização que funciona em dois ou mais 
países e/ou é formada por fundos de dois ou mais países, ou seja, que têm filiais 
em mais de um país. As Empresas que são Multinacionais, contratam para 
produção de muitos componentes. O que gera empregos nas grandes cidades. 
As empresas multinacionais começaram a se alojar no Brasil durante os anos 
dourados, de 1956 a 1961, no governo de Juscelino Kubitschek, que abriu a 
economia nacional para o capital estrangeiro para que pudesse investir no setor 
industrial. 
 
 
págs. 90  a 97: A população rural e as transformações no campo: 
 
Êxodo rural é o deslocamento ou migração de trabalhadores rurais que vão em 
direção aos centros urbanos. No Brasil, esse fenômeno populacional foi causado 
pelo crescimento da indústria e vida urbana, pois o processo de mecanização do 
campo tirou vários postos de trabalho. 
A mecanização também provocou desemprego no campo. 
A agricultura é fundamental, para que o brasileiro tenha alimento em casa. O povo 
depende desse trabalhador, que é muito esquecido na divisão de terras para 
trabalhar. 
 



PÁGS. 98 A 105: OS GRANDES SISTEMAS DE TRANSPORTE E                           
COMUNICAÇÃO: 
 
Os transportes são considerados elementos estratégicos para o desenvolvimento 

das sociedades, o que torna fundamental a compreensão desse tema nos dias 

atuais. 

 

Portanto, entender o funcionamento e as características dos meios de transporte 

é entender também o próprio processo de evolução das sociedades, pois todo 

país precisa de um sistema de transporte eficiente e adequado às condições de 

seu território para desenvolver-se. Assim, quando vemos notícias de que o 

governo anuncia a construção, por exemplo, de uma grande rodovia, ferrovia 

ou hidrovia, entendemos que essa ação é fruto de uma necessidade latente de 

crescimento para gerar mais riquezas, empregos e investimentos. 

 

Outra consideração necessária é a de que os diferentes sistemas de 

deslocamento articulam-se em redes, as redes de transportes. Como toda rede, 

os transportes articulam-se por nós, que são pontos fixos, e linhas, que são os 

fluxos. Isso acontece com os transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário, 

marítimo, aéreo. 

 

PÁGS. 103 A 105:  As redes elétricas (energia) e de telecomunicação do 

Brasil: 

O Brasil possui muitas alternativas energéticas, menos agressivas ao meio 

ambiente, que pode substituir o petróleo (que pode acabar). Entra essas 

alternativas estão a Energia hidrelétrica, solar e eólica recursos renováveis). 

Temos também a Energia das termelétricas, mas são muito poluentes, pois o 

usam o carvão mineral. 

 

TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL:  As comunicações feitas à distância, como 

a telefonia fixa e a celular, são essenciais para a divulgação de informações e a 

integração das pessoas. As fibras óptica e até os satélites, a transmissão pode 

ocorrer da maneira  instantânea. As Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) aumentaram exponencialmente a quantidade de informação 



ATIVIDADES PARA RESPONDER: 
 
1. Observe a figura (pág. 83), para responder as questões propostas: 

 
 

 
José Miguel da Silva. Os retirantes, 2004. Xilogravura. Bezerros (PE 

 
a) Como os personagens dessa obra estão representados? 

 
b) Como o processo representado pela figura se relaciona à urbanização do 
Brasil?  
 
 

2. Especifique aspectos da zona urbana: 
 
 
3.  Especifique aspectos zona rural: 

 

4. A migração da zona rural para as cidades grandes (urbana) a partir das décadas 

de 1940 e 1970 ocorreu por vários motivos: quando as políticas governamentais 

passaram a oferecer incentivo à implementação de indústrias, bem como à 

expansão de sua produção, portanto, a população foi em busca por melhores 

condições de vida e de trabalho. Essa dinâmica de migração da zona rural para a 

zona urbana, chama-se: 

 

    A) Acampamento. 

    B) Êxodo rural. 

    C) Infraesturtura. 

D) Sistema técnico. 

 

 



5.  Relacione corretamente.  

A principal causa para a histórica concentração industrial brasileira na região 

________deve-se ao fato de a hegemonia econômica já ser pertencente a essa 

região. Assim, antes destacada pela produção da principal atividade econômica do 

país a _________________, a região foi a primeira a receber os incentivos 

estruturais para a formação do Brasil. 

 

6.. O período comumente denominado de “anos dourados” marcou uma etapa da 

recente história brasileira associada ao desenvolvimentismo (abertura de rodovias, 

expansão da rede hidrelétrica, implantação da indústria automobilística, 

descentralização da capital) e à atmosfera cultural marcada pelo surgimento da 

Bossa Nova. A que governo tal período está associado: 

a) João Goulart  

b) Getúlio Vargas  

c) Juscelino Kubistchek  

d) Jânio da Silva Quadros 

7.   Segundo o Censo 2010  (o Censo de 2020 ainda não ocorreu), realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas que 

habitam em nosso território é de 23,9 habitantes por Km2 (hab/km2). É uma densidade 

demográfica baixa se comparada a países pequenos e populosos como Cingapura 

(na Ásia). Um dos fatores relevantes na distribuição da população brasileira 

(aproximadamente 209 milhões de habitantes) foram a prevenção de doenças e 

diminuição do índice de mortalidade. 

        Relacione a primeira com a segunda coluna: (Pesquise se necessário) 

 
 

(A) 

 
Censo Demográfico 

 

(    ) 

 
É processado no interior de um país, 
como por exemplo, o êxodo rural. 
 

(B) 

 
 
Densidade demográfica 

(    ) 

 
Estudo estatístico que, possibilita várias 
informações da população e é realizado 
de dez em dez anos. 

(C) 

 
IBGE  

(    ) 

 
Número de indivíduos em determinada 
área, ou seja, habitantes por Km2. 
 

(D) 

 
 
Migração Interna  
 

(    ) 

 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). É o principal provedor de 
informações Geográficas e Estatísticas 
do Brasil  



8. Observa-se que o Brasil é um país populoso, mas pouco povoado. PESQUISE E   
      EXPLIQUE ESSA AFIRMAÇÃO:   
 

 

 

9. O Brasil é um país de dimensões continentais, o que eleva a importância de 
uma articulada rede de transporte que integre de maneira eficaz e pouco 
onerosa todas as áreas habitadas e de uso do espaço geográfico no país. 
Nesse sentido, o sistema de transporte mais utilizado para deslocamento de 
cargas e serviços é o: 

 

 
a) rodoviário 
 
b) ferroviário 

c) aquaviário 

d) aeroviário 
 
e) dutoviário 

Dutoviário: As tubulações que transportam ou 

transferem gás, são chamadas de gasodutos e as 

de óleo bruto são denominados oleodutos. 



10. Assinale a alternativa correta. Pesquise se necessário: 
 

a) As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) aumentaram 
exponencialmente a quantidade de informação ao mesmo tempo em que não 
significou aumento do conhecimento. 

b)  As redes sociais, como o facebook, possibilitam a aproximação das pessoas, 
eliminando, assim, o isolamento que estas teriam sem a presença dessas 
redes. 

c)  O desenvolvimento tecnológico pouco alterou a relação das sociedades com 
seus espaços geográficos. 

d)  A produção de bens materiais pela atividade industrial sofreu alteração com as 
novas tecnologias, mas não alterou a relação de trabalho. 

 
 
 
 


