
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Aldo 
 
Resoluções 
  
01. A 

Entre 2009 e 2015, observa-se o aumento do número de famílias dentro do deficit habitacional, ou seja, 
sem acesso a moradia digna. O problema se agravou com a crise econômica e aumento do desemprego 
nos últimos anos, visto que muitas famílias não conseguem pagar sequer aluguel de imóveis. Uma das 
consequências é o aumento do número de sem-teto e de movimentos reivindicatórios de moradia que 
realizam ocupações de imóveis vazios no intuito de pressionar o poder público a investir em moradia 
popular. Por outro lado, o número de imóveis vazios é maior do que o deficit habitacional, o que revela o 
papel da especulação imobiliária nas cidades brasileiras. O alto valor dos imóveis e dos alugueis é um fator 
de exclusão habitacional.   

 
02. 02 + 16 + 64 = 82. 

Os itens corretos são [02], [16] e [64], perfazendo 82 pontos. Os itens incorretos são [01] (entre dois ou 
mais municípios ocorre com intensidade o movimento pendular em que as pessoas se deslocam entre suas 
habitações e o trabalho diariamente), [04] (a urbanização brasileira a partir da década de 1980 continuou a 
ser desordenada e com muitos problemas em setores como habitação e segurança pública), [08] (a 
população urbana tornou-se superior a população rural no Brasil na década de 1970 e apesar das 
metrópoles do Sudeste serem populosas, não comportam mais da metade da população do país) e [32] (os 
núcleos de povoamento “espontâneos” não resultaram de planejamento urbano).   

 
03. D 

A alternativa [D] está correta porque a hierarquia urbana se estabelece em razão da concentração de 
equipamentos urbanos, bens e serviços nas metrópoles e capitais regionais. As alternativas incorretas são: 
[A], porque as metrópoles exercem relevante papel na hierarquia em razão da concentração de serviços; 
[B], porque não há homogeneização dos fluxos entre as cidades e, por isso, a relevância da hierarquia; 
[C], porque a distribuição de bens e serviços depende da hierarquia.   

 
04. B 

O processo de gentrificação é caracterizado pela valorização de determinados bairros em áreas urbanas, 
fazendo com que se tornem objeto do desejo das classes sociais mais abastadas (alta e média alta). A 
valorização de algumas áreas centrais ocorre devido ao agravamento dos problemas de mobilidade urbana 
nas regiões metropolitanas e localização privilegiada (acesso a infraestrutura de transportes e conexões 
com bairros nobres). Um dos exemplos são alguns bairros do centro antigo de São Paulo. O encarecimento 
dos terrenos, dos imóveis e dos alugueis faz com que a população de menor poder aquisitivo (classe média 
baixa e pobres) deixem o bairro e se desloquem para a periferia onde o custo de moradia é mais baixo.   

 
05. B 

A urbanização brasileira é marcada por desigualdade social abissal e segregação socioespacial, ou seja, 
grande parte das populações em situação de pobreza e extrema pobreza habitam bairros periféricos e 
aglomerados subnormais (favelas) e apresentam dificuldade de acesso a infraestrutura e serviços sociais 
urbanos, bem como problemas de mobilidade em decorrência dos transportes coletivos precários. Além 
disso, estas populações apresentam menos acesso ao consumo e aos bens e serviços tecnológicos. Nas 
metrópoles do Nordeste, a segregação é ainda mais acentuada, embora com variantes conforme o estado. 
Menos grave em estados como Ceará, e mais graves em estados como Alagoas.   

 
06. B 

A alternativa [B] está incorreta porque a ocupação de áreas irregulares se dá por ineficiência de políticas 
habitacionais que garantam acesso à moradia para população de baixa renda. 
As alternativas seguintes são corretas porque o baixo poder aquisitivo de grande parte da população, a 
urbanização desordenada e a ausência de políticas públicas não oferecem habitações em número e 
qualidade para população de baixa renda, expandindo dessa forma, os agrupamentos subnormais.   
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07. E 
A alternativa [E] está correta porque os dados indicam disparidades entre as regiões e, portanto, o 
atendimento precário ocorre de forma heterogênea pelo território. As alternativas incorretas são: [A], 
porque 72% possuem a cobertura de esgoto coletado e tratado; [B], porque a região Norte representa 
33% e a Nordeste 48% do esgoto coletado e tratado e solução individual; [C], porque o atendimento 
adequado no Sudeste e Centro-Oeste corresponde respectivamente à 59% e 63%; [D], porque 57% da 
população é atendida pela coleta e tratamento de esgoto.   

 
08. Entre os fatores que explicam o crescimento dos shopping centers no território brasileiro estão, o aumento 

da urbanização brasileira nas últimas décadas, a verticalização e adensamento demográfico em alguns 
bairros dos centros urbanos, os altos índices de violência urbana, visto que os shoppings apresentam 
segurança privada, o deslocamento de modalidades de comércio e serviços para o interior dos shoppings, 
exemplo de formas de entretenimento como os cinemas e teatros, além da retração do comércio de rua em 
algumas cidades. 
Quanto ao gráfico, verifica-se concentração de shoppings centers na região Sudeste, a mais populosa, 
urbanizada e com nível de renda superior ao verificado em regiões como Sul e Nordeste. O número menor 
de shoppings centers no Norte do país deve-se a menor população e menor renda da população. A região 
menos populosa, o Centro-Oeste, apresenta um porcentual maior de shoppings que o Norte, devido a 
maior renda per capita associada à presença de Brasília, maior rendimento decorrente do avanço do 
agronegócio e atração de atividades industriais.   

 


