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444 Industrialização e urbanização: 
partes do mesmo processo

Agora é com você! – página 72

1  a) São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas 
Gerais. Região Sudeste.

 b) A mineração, em Minas Gerais (século XVIII), e a cafei-
cultura, em São Paulo e no Rio de Janeiro (século XIX), 
atraíram durante séculos as atividades comerciais bra-
sileiras. Mesmo com o declínio do café, esses estados 
ainda eram os mais ricos do Brasil, investindo, assim, 
nas indústrias.

 c) Resposta pessoal.

Para ir além – página 75

1  Com o declínio do tráfico negreiro, ex-escravos e outros 
grupos sociais não tinham moradia, então se fixaram nas 
periferias das cidades. No século XX, com as migrações 
dentro do país, as favelas surgiram e cresceram.

2  Na favela, apesar dos problemas socioeconômicos, há 
grande manifestação cultural. A junção de pessoas de 
diferentes lugares e com distintas culturas favoreceu rica 
diversidade na música, na religiosidade etc.

Explore seus conhecimentos

1  a) Crise na atividade cafeicultora, dependência dos 
produtos industrializados importados e fragilidade 
econômica em razão da exportação apenas de pro-
dutos primários.

 b) Primeira Guerra Mundial e a crise de abastecimento 
de produtos industriais no Brasil gerada por ela; 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 indus-
trializados de outros países.

2  a) Nacionalização da indústria com menor dependên-
cia internacional; investimentos em infraestrutura e 
na indústria de base, como a criação da Companhia 
Siderúrgica Nacional e da Petrobras.

 b) Abertura da indústria para as multinacionais e inves-
timentos em infraestrutura, como hidrelétricas, cons-
trução de rodovias para escoamento da produção, 
entre outros.

3  a) A construção de edifícios, um projeto paisagístico e 
a presença de uma avenida e de um calçadão.

 b) Urbanização e processo de industrialização.

4  a) São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais são os 
estados que apresentam as maiores concentrações 
industriais do país.

 b) São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, situados na 
Região Sudeste, além dos estados da Região Sul, são 
os que apresentam maior concentração das vias de 
transporte do país.

 c) Há grande concentração industrial, principalmente 
em São Paulo e Rio de Janeiro, em razão do pro-
cesso histórico do desenvolvimento industrial no 
país. Entretanto, atualmente tem ocorrido pequena 
descentralização, em decorrência das indústrias, 
principalmente das regiões Sul e Nordeste.

 d) As regiões de maior industrialização são também as 
mais urbanizadas. A indústria atraiu a população do 
campo para trabalhar nas cidades, aumentando a 
população urbana em detrimento da rural.

5  B

 A cafeicultura gerou excedentes de capital e as infraes-
truturas necessárias para o desenvolvimento da atividade 
industrial, que, como se nota no mapa da página 72, con-
centra-se no Sudeste.

6  Multinacionais são empresas com sede em um país, nor-
malmente desenvolvido, e filiais fabris em outros países, 
de modo a aumentar seus lucros com mão de obra 
mais barata e expansão do mercado consumidor. Entre 
outras, no Brasil existe a Volkswagen (da Alemanha) e a 
Ford (dos EUA).

7  Sim, estão conurbadas. Elas formam uma área urbana 
única, não sendo possível identificar visualmente o 
limite entre as cidades.

8  A

 A industrialização do país ocorreu na década de 1930 
(antes da Segunda Guerra), financiada por investimentos 
estatais nos setores de base.

9  D

 A indústria siderúrgica é uma indústria de base.

10  E

 As indústrias multinacionais possuem fábricas espalhadas 
por diversos países, e seus produtos atingem mercados 
globais, por isso são conhecidas em todo o planeta.

11  A

 A falta de emprego no campo, com a substituição de 
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trabalhadores por máquinas, impulsionaram o êxodo 
rural, mesmo sem a garantia de trabalho nas cidades.

12  C

 A favelização é consequência do rápido processo de 
urbanização, impulsionada pela industrialização. As 
cidades cresceram sem planejamento e rapidamente.


