
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Aldo 
 
01. (Uerj 2020)  MUITA GENTE SEM CASA, MUITA CASA SEM GENTE  

A Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade de 2001 contemplam a função social da cidade. O problema 
é que, com a desindustrialização das metrópoles, a cidade deixou de ser o lugar de produção de bens e 
virou o próprio objeto da produção econômica. Em consequência dessa mudança, o número de imóveis 
vazios supera e muito o de famílias com problemas de moradia, como indicam os gráficos abaixo. 
 

 
RODRIGO BERTOLOTTO  

Adaptado de tab.uol.com.br, 03/12/2018. 
 
A contradição apresentada no texto e nos gráficos deve-se ao fato de que o espaço urbano possui, 
simultaneamente, os seguintes atributos:   
a) valor de uso e valor de troca     
b) patrimônio cultural e patrimônio individual     
c) estrutura unicêntrica e estrutura policêntrica     
d) território de circulação e território de resistência    

  
02. (Ufsc 2020)  A identificação e a delimitação das maiores aglomerações de população no país têm sido 

objeto de estudo do IBGE desde a década de 1960, quando o fenômeno da urbanização se intensificou e 
assumiu, ao longo dos anos, formas cada vez mais complexas. A necessidade de fornecer conhecimento 
atualizado desses recortes impõe a identificação e a delimitação de formas urbanas que surgem a partir de 
cidades de diferentes tamanhos, em face da crescente expansão urbana não só nas áreas de economia 
mais avançada, mas também no Brasil como um todo. 
 
O estudo “Arranjos populacionais e concentrações urbanas do Brasil”, do IBGE, constitui um quadro de 
referência da urbanização no país. Tal quadro foi obtido a partir de critérios que privilegiaram a integração 
entre os municípios. 
 
IBGE. Arranjos populacionais e concentrações urbanas no Brasil. Coordenação de Geografia. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Disponível 

em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99700.pdf. [Adaptado]. Acesso em: 20 ago. 2019. 
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Sobre o processo de urbanização e a metropolização no Brasil, é correto afirmar que:  
01) o agrupamento de dois ou mais municípios onde há uma forte integração populacional devido ao 

movimento de transumância por motivo de estudo caracteriza o que se denomina “metrópole regional”. 
02) a figura e o texto permitem deduzir que as aglomerações de caráter metropolitano, com destaque para 

aquelas com população superior a 2.500.000 habitantes, constituem parte importante dos arranjos 
populacionais, como é o caso de São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Recife/PE, Porto 
Alegre/RS, Salvador/BA, Brasília/DF, Fortaleza/CE e Curitiba/PR.     

04) os centros regionais que surgiram a partir dos anos 1980 com novos arranjos populacionais alteraram 
o padrão hegemônico das grandes metrópoles na rede urbana do país, causando uma diminuição da 
violência e dos problemas com habitação nas maiores capitais da região Sudeste.     

08) o Brasil tornou-se um país predominantemente urbano já na primeira metade do século XX, quando 
mais de 50% da sua população passou a residir em cidades importantes da região Sudeste.     

16) o processo de urbanização no Brasil não ocorreu de modo homogêneo pelo território e se deu de forma 
desordenada na maioria dos centros urbanos do país.     

32) as cidades que concentram a maior parte da população do Brasil, embora tenham surgido de pequenos 
núcleos de povoamento no processo de ocupação do território, não podem ser consideradas “cidades 
espontâneas” porque sofreram processos de planejamento.     

64) o IBGE considera como população urbana no Brasil as pessoas que residem no interior do perímetro 
urbano de cada município e, como população rural, as que residem fora desse perímetro.     

  
03. (Ufu 2019)  Segundo o IBGE, dentre os 5.564 municípios existentes no país, 4.625 não são considerados 

centros de gestão. Essas informações foram obtidas por meio de pesquisas realizadas pelo instituto que 
investigou as principais ligações de transporte em direção aos centros de gestão, bem como os principais 
destinos dos moradores até as metrópoles para obterem bens e serviços. 

https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/regic.shtm?c=7. Acesso em 05.fev.2019. 
 

Considerando-se a hierarquia urbana brasileira, é correto afirmar que  
a) devido à distância do centro econômico e administrativo do país, as metrópoles regionais, a exemplo 

de Manaus, têm pouca importância na rede urbana brasileira.    
b) a hierarquia entre as cidades deixou de ser relevante devido à homogeneização dos fluxos entre as 

cidades e ao atendimento às necessidades básicas da população.     
c) as populações, que vivem em regiões com redes urbanas menos adensadas, têm o mesmo acesso aos 

bens devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação e de transportes.     
d) essa hierarquia apresenta grande concentração de serviços nas metrópoles e nas capitais regionais, o 

que dificulta o acesso aos serviços públicos essenciais aos moradores de cidades menores.     
  
04. (Ufrgs 2019)  Leia o trecho abaixo. 

(...) empreendimentos que elegem certos espaços da cidade, considerados centralidades, e que os 
transformam em áreas de investimentos públicos e privados (...) culminam na valorização imobiliária, 
implicando a instalação de comércios com mercadorias acessíveis às classes sociais mais altas e a 
impossibilidade de permanência de moradores com menores recursos financeiros, que assim são 
substituídos por moradores com maior poder aquisitivo, o que resulta na elitização do local. 
 

Adaptado de: BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine. Introdução. De volta à cidade. São Paulo: Annablume, 2006. p.21-58. 
 

O segmento trata do conceito de  
a) conturbação.    
b) gentrificação.    
c) metropolização.    
d) urbanização.    
e) espoliação.    
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05. (Uece 2019)  As últimas décadas são de transformações no modo de vida e na geração de riquezas das 
cidades do Nordeste do Brasil. No que concerne a esse conjunto de mudanças, assinale a afirmação 
verdadeira.  
a) A primazia de cidades médias como Campina Grande, Mossoró e Feira de Santana se acentua, 

tornando-as centro de controle da vida econômica de seus respectivos estados, rebaixando o 
tradicional comando exercido por cidades como João Pessoa, Natal e Salvador.    

b) Nas grandes e médias cidades, o crescimento econômico e a modernização tecnológica são seletivos, 
não conseguindo atender de igual forma todos os habitantes que fazem parte do mesmo mercado, 
porém, com os mais diferentes níveis de capital, organização e tecnologia.    

c) As condições socioambientais em metrópoles como Recife e Fortaleza deram saltos qualitativos e um 
modelo de desenvolvimento sustentável foi adotado, o que promoveu benefícios sociais e uma maior 
conservação dos recursos naturais.    

d) As políticas de desenvolvimento contemplaram a região, o que, nas maiores cidades, resultou na 
diminuição do uso especulativo do solo e na redução das assimetrias socioespaciais.    

  
06. (G1 - ifce 2019)  A questão da moradia no Brasil, em especial nos grandes centros urbanos, a exemplo de 

Fortaleza, é um problema social que ocorre em muitos municípios. Sobre essa questão, é incorreto 
afirmar-se que   
a) as ocupações em áreas irregulares e a ampliação e surgimento de favelas são consequências de um 

processo de urbanização desordenado e sem planejamento.     
b) mesmo tendo diversas opções de moradia, áreas impróprias para a ocupação, como as margens de 

rios e encostas de morros, são escolhidas por alguns grupos populacionais, principalmente por razões 
culturais e afetivas.     

c) questões relacionadas com o desemprego, desigualdade social, violência e exclusão social estão entre 
os grandes problemas enfrentados nos centros urbanos brasileiros desde a intensificação da 
urbanização no país.     

d) a questão da moradia no Brasil não se restringe à falta de uma casa para as famílias. Ela é muito mais 
ampla e envolve problemas relacionados à ausência de saneamento básico, asfaltamento das ruas, 
iluminação pública e redes de água tratada.     

e) a deficiência no planejamento e execução de políticas públicas no espaço urbano são alguns dos 
principais responsáveis pela formação e manutenção das problemáticas sociais nas cidades brasileiras.     

  
07. (Uel 2019)  O infográfico a seguir apresenta dados referentes ao saneamento básico nos quesitos coleta e 

tratamento de esgotos nas macrorregiões brasileiras. 
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Com base nos dados do infográfico, nos conhecimentos sobre as desigualdades regionais e a deficiência de 
infraestrutura urbana, assinale a alternativa correta.  
a) As regiões Sul e Nordeste possuem uma cobertura de esgotamento (coletado e tratado) que atinge 

87% das pessoas demonstrando a redução das desigualdades inter-regionais da infraestrutura urbana.    
b) O esgoto coletado e tratado, juntamente com os da solução individual, nas regiões Norte (63%) e 

Nordeste (52%), demonstram que a existência dos rios de grande volume de água serve para diluir os 
esgotos, diminuindo o impacto nos canais, nos rios urbanos e na saúde da população.    

c) A modernização do território nacional e o padrão de desenvolvimento econômico concentrador 
contribuem para a baixíssima remoção de carga orgânica advinda do tratamento do esgoto doméstico 
com atendimento adequado presente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, correspondendo a 33% e 
48%, respectivamente.    

d) O panorama geral da coleta e do tratamento de esgotos das macrorregiões brasileiras indica que 57% 
da população nacional convive com uma paisagem urbana com esgotos a céu aberto e despejado nos 
córregos e nos rios.    

e) O atendimento precário ou inexistente de coleta e tratamento de esgoto ocorre de forma heterogênea, 
no território inter-regional, afetando 43% da população brasileira.    

  
08. (Uerj 2019)   

 
 

Há pouco mais de cinquenta anos, um novo elemento se incorporou à paisagem urbana do Brasil. Em 
1966, entrou em funcionamento o pioneiro Shopping Center Iguatemi, empreendimento comercial situado 
na cidade de São Paulo. Desde então, o número desses estabelecimentos cresceu vertiginosamente e se 
espalhou por inúmeras cidades. Em dezembro de 2017, o total deles no Brasil era de 571 e, em 2018, a 
previsão é de que novos 23 sejam inaugurados. 

Adaptado de Jornal Mundo, agosto/2018. 
 
Aponte dois fatores socioeconômicos que justifiquem o crescimento dos shopping centers mencionado na 
reportagem. 
Apresente, também, uma explicação para a distribuição desses estabelecimentos no Brasil, a partir dos 
dados do gráfico.  


