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1. (UEMG)
circunscrito aos países que primeiro se industrializaram. Após a Segunda Guerra Mundial, em
muitos países subdesenvolvidos, principalmente na América Latina, na Ásia e em parte da

(Sene & Moreira

Geografia Geral e do Brasil)

Com relação ao fenômeno da urbanização, assinale a alternativa que traz uma afirmação
CORRETA.
a) A urbanização está fortemente ligada à industrialização, ou seja, às transformações
provocadas nas cidades pela indústria, notadamente quanto à geração de empregos em
atividades secundárias ou terciárias.
b) Nos países desenvolvidos, o processo de urbanização esteve quase sempre associado a
um modelo econômico excludente e a uma concentração de terras bastante
expressivos.
c) Todos os países desenvolvidos, bem como a maioria das nações de industrialização
recente, apresentam reduzidas taxas de urbanização.
d) Nos países desenvolvidos, a urbanização esteve associada a períodos de crescimento
vegetativo elevado, o que ainda se verifica em regiões economicamente mais
equilibradas.

2. (UECE) Assinale a alternativa que NÃO inclui elemento que caracteriza o processo de
evolução da urbanização brasileira.
a) Uma concentração urbana das infraestruturas, a formação de metrópoles nacionais
com importante poder de polarização e vastas periferias desassistidas.
b) O planejamento urbano como instrumento indispensável para a redução das
desigualdades socioespaciais desde a formação das primeiras grandes metrópoles
nacionais.
c) A tentativa de participação do Estado Federal na gestão das grandes cidades através da
formação das Regiões Metropolitanas na década de 1970.
d) Uma forte pressão migratória campo-cidade, resultante de uma diferenciação territorial
e socioeconômica entre espaços urbanos e rurais.
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3. (UECE) Atente para o seguinte excerto:
As cidades locais mudam de conteúdo. Antes, eram as cidades dos notáveis, hoje se
transformam em cidades econômicas. A cidade dos notáveis, onde as personalidades
marcantes eram o padre, o tabelião, a professora primária, o juiz, o promotor, o telegrafista,
cede lugar à cidade econômica, onde são imprescindíveis o agrônomo, o piloto agrícola, o

(SANTOS, Milton. Da Totalidade ao Lugar. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
2008, p. 127)
O texto acima indica as transformações apontadas por Milton Santos, com relação às novas
formas espaciais urbanas, sobretudo no que concerne às cidades locais. Tais transformações
estão associadas a determinados processos e são definidas através da
a) dinâmica populacional que alterou o fluxo de pessoas em relação às cidades médias.
b) nova ordem socioespacial pela qual o ciberespaço define novas territorialidades.
c) nova regulação socioespacial que apresenta a cidade enquanto locus da regulação do
que se faz no campo.
d) intensa urbanização que vem ocorrendo no Brasil, requalificando os serviços
especializados em regiões metropolitanas.

4. (UERJ)
sentido ecológico, se dedique a funções urbanas e que a prática da agricultura em nada se

Paul Singer Adaptado de Economia política da urbanização. São Paulo: Brasiliense, 1995.
Campo e cidade, apesar de ocuparem diferentes porções do espaço geográfico, são
complementares, sendo cada vez mais difícil apontar os limites físicos e funcionais entre um e
outro. Considerando as atividades econômicas, apresente dois exemplos de intercâmbio que
demonstram a atual relação de interdependência entre o espaço urbano e o rural.
5. (UERJ)
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No mapa acima encontra-se representado o modelo informacional presente no território
brasileiro. Explique por que, nesse modelo:
a) São Paulo é considerada a metrópole mundial brasileira;
b) ocorre uma ruptura na hierarquia urbana tradicional.

6. (UFPR) Os sucessivos processos de reestruturação econômica ocorridos nas últimas
décadas no Brasil refletiram-se nas regiões metropolitanas brasileiras, que passaram por
transformações acentuadas no mesmo período. Dentre as transformações, dois fenômenos
urbanos se destacam: a marginalização e os problemas ambientais.
Com base nas regiões metropolitanas brasileiras, correlacione marginalização e problemas
ambientais.
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Gabarito
1. A
2. B
3. C
4.

-

parte da atividade agropecuária moderna, de produtos industriais e de recursos
tecnológicos gerados nas cidades, como tratores, implementos agrícolas, fertilizantes,
s para os
moradores do campo.
5. a) São Paulo é a metrópole mundial brasileira porque exerce controle sobre os principais
sistemas de comunicação, além de oferecer bens e serviços mais sofisticados e
diversificados. É a partir de São Paulo que as atividades econômicas realizadas no
território brasileiro são integradas à economia internacional, visto que há uma
concentração das sedes de grandes empresas na cidade.
b) Ocorre devido à expansão das redes de informação e de transporte, em que um número
crescente de usuários e empresas negociam diretamente entre si, independentemente de
distâncias físicas e do porte das cidades na qual estão sediados.
6. O conceito de marginalização também chamado de segregação socioespacial, consiste na
pressão econômica e social sofrida pela população mais pobre das cidades e que se
materializa no espaço, onde esta parcela da população se concentra em áreas irregulares
próximas ao centro da cidade, áreas de encosta, geralmente. Cabe ressaltar que estas
áreas de encosta são locais em que se verifica, por exemplo, o despejo de esgoto in natura
e lixo sem tratamento, isto porque o poder público não estende seu planejamento urbano
até estas áreas.

