
 

 

01. (FUVEST SP/2017) Segundo o relatório Perspectivas da Urbanização Mundial, publicado pela ONU em 2015, 
mais da metade das grandes aglomerações urbanas do mundo encontrase no continente asiático. 
Considere apenas a área assinalada no mapa, onde estão localizadas algumas dessas grandes 
aglomerações urbanas. 

 
a) Explique dois fatores que levaram à formação dessas grandes aglomerações urbanas nos países 

localizados na área assinalada. 
b) Essas grandes aglomerações urbanas situadas na área assinalada podem ser consideradas 

megacidades e, também, cidades globais. Defina megacidade e cidade global. 
 
02. (UFU MG/2016) A urbanização corresponde ao processo de transformação dos espaços rurais em espaços 

urbanos, com o crescimento das cidades e das práticas inerentes a elas, como as atividades industriais e 
comerciais. O urbano não se restringe à cidade, mas é principalmente nela que ele se materializa, fato que 
associa o processo de urbanização ao crescimento das cidades em relação ao campo. 

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/ 
urbanizacao.htm> Acesso em: 18 de fev. 2016. 

A partir do texto e de seus conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. 
a) Diferencie o processo de urbanização ocorrido nos países desenvolvidos e nos emergentes. 
b) A formação de metrópoles é considerada um fator comum na urbanização dos países desenvolvidos e 

nos emergentes. Nesse sentido, explique como ocorreu tal processo nesses dois grupos de países. 
 
03. (UERJ/2015)     

Dez maiores megacidades no mundo em 1990 e em 2030 
 

)(Argentina Aires Buenos 10.

Sul) do (Coreia Seul 9.

(E.U.A.) Angeles Los 8.

(Índia) lcutáKolkata/Ca 7.

(Índia) baimMumbai/Bom 6.

(Brasil) Paulo São 5.

(México) México do Cidade 4.

(E.U.A.) Iorque Nova 3.

(Japão) Osaka 2.

(Japão) Tóquio 1.

1990

               

(México) México do Cidade 10.

(Egito) Cairo 9.

(E.U.A.) Angeles Los 8.

)(Paquistão Karachi 7.

h)(Banglades Daca 6.

(China) quimBeijing/Pe 5.

(Índia) baimMumbai/Bom 4.

(China) Xangai 3.

(Índia) Délhi 2.

(Japão) Tóquio 1.

2030

 

O conceito de megacidade contribui para o entendimento do processo de urbanização em diferentes países 
do mundo. Na tabela, mostram-se dados passados e projeções de ocorrência no mundo desse tipo 
específico de aglomeração urbana. 
Apresente o critério demográfico que define megacidade. Comparando as duas colunas, identifique uma 
tendência da distribuição espacial das megacidades no mundo. 
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04. (UFJF MG/2015) Leia o seguinte texto: 
 
A China divulgou um plano para permitir que milhões de agricultores migrem para as cidades ao longo dos 
próximos anos, numa tentativa de impulsionar o crescimento econômico, que parece estar desacelerando. 
(...) 
O plano prevê que a China tenha cerca de 60% de seus mais de 1,3 bilhão de habitantes vivendo em áreas 
urbanas até 2020, comparado com 52,6% no fim de 2012. 
(...) A urbanização é um motor potente para manter o crescimento econômico num ritmo sustentável e 
numa direção saudável(...). 

Disponível em: <http://br.wsj.com/news/articles/SB 
10001424052702304017604579445870559911930?tesla=y>. Acesso em: 01 set. 2014. 

 
a) Considerando os indicadores quantitativos apontados no texto, qual é o processo intensificado por esta 

dinâmica demográfica? 
b) Explique a seguinte afirmativa do governo chinês: “A urbanização é um motor potente para manter o 

crescimento econômico num ritmo sustentável e numa direção saudável”. 
 

05. (UFJF MG/2015) Observe as imagens abaixo. 
 

Breve história da América (Short History of America) 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.nedhardy.com/wpcontent/uploads/images/2012/ 

february/short_history_of_america.jpg>. Acesso em: 26 ago. 2014. 
 

Essa sequência de Robert Crumb foi publicada pela primeira vez em 1979, na revista CoEvolution Quarterly 
(mais tarde Whole Earth Review). 
 
a) Analise essa sequência e cite 3 transformações do espaço geográfico representado. 

Em 1988, Crumb desenhou um epílogo, que seria publicado na Whole Earth Review. Três vinhetas, 
com três futuros possíveis. 
A Figura 1 abaixo apresenta um dos cenários imaginados por Crumb, com o título de “O pior cenário: 
desastre ecológico”. 

 

 
Figura 1: O pior cenário: desastre ecológico. 

Fonte: Disponível em: <http://www.ecohustler.co.uk/wp-content/uploads/2013/10/a-short-history-epilogue.jpg>.  
Acesso em: 26 ago. 2014. 

 
b) Como a sociedade poderá evitar que o cenário criado por Crumb se torne uma realidade? 
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06. (UFES/2014)     

 
(Disponível em: <http://gutarocha.blogspot.com.br/2012/06/ 

onde-aprendendo-localizacao-de-uma.html>. Acesso em 15 out. 2013. Adaptado). 
 

Fatores naturais, entre outros fatores, podem dificultar ou facilitar a ocupação humana em determinada 
área. 
Explique dois fatores naturais que facilitam essa ocupação. 

 
07. (FUVEST SP/2013) Observe os mapas com as maiores aglomerações urbanas no mundo. 
 

 

 

 
 

Com base nos mapas e em seus conhecimentos, 
a) identifique um fator natural e um fator histórico que favoreceram a concentração de cidades mais 

populosas na Europa Ocidental, no ano de 1900. Explique. 
b) explique o processo de urbanização mundial considerando o mapa III. 

 
08. (UFBA/2013) No início do século XIX, nenhuma cidade do mundo ocidental tinha um milhão de 

habitantes. Mas, no princípio do século XX, já existia pouco mais de uma dezena de metrópoles espalhadas 
pela Eurásia e América do Norte. Do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, cresceram as metrópoles 
dos países mais desenvolvidos. 
No pós-guerra, ocorre o crescimento acelerado das metrópoles do III Mundo, onde o luxo e a sofisticação 
de poucos contrasta com a pobreza e a miséria da maioria. As metrópoles praticamente comandam a vida 
econômica, social e cultural em seus respectivos países. 
O rápido processo de urbanização pelo qual o mundo passou desde a Revolução Industrial, e que se 
intensificou nos últimos anos, aglutinou na superfície terrestre inúmeras metrópoles, megacidades, 
megalópoles e outras. 
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A urbanização e o crescimento urbano estão relacionados, porém, com o aumento das desigualdades entre 
as cidades de países ricos e pobres, a exclusão social da maior parte da população aumenta nas cidades 
dos países subdesenvolvidos. 
 
Fundamentado nas informações e nos conhecimentos sobre urbanização, crescimento urbano e nos 
conceitos mais importantes da hierarquia urbana, 
a) explique, sob o prisma geográfico, o fenômeno da urbanização, a ocorrência da conurbação e 

indique a denominação que recebe o conjunto formado pela metrópole e cidades vizinhas; 
b) destaque duas características das megalópoles e cite dois exemplos entre as mais importantes. 

 
09. (UFES/2013) O processo de urbanização, que vem ocorrendo, ao longo do tempo, em diversas porções 

do planeta Terra, tem promovido a concentração populacional, o fluxo intenso de veículos, a alteração nos 
padrões habitacionais e de material empregado na construção civil e a retirada da cobertura vegetal, entre 
outros. 
Considerando o processo mencionado, elabore um texto em que você explique 
a) a repercussão dessas modificações sobre o balanço de radiação na cidade durante o dia e durante a 

noite; 
b) o efeito das alterações do processo de urbanização na produção de calor artificial nas cidades. 

 
10. (UFJF MG/2012) Observe o esquema a seguir. 

 

 
 

Fonte: TAMDJIAN, James Onning. Geografia Geral e do Brasil: estudos para compreensão do espaço: 
 ensino médio. São Paulo: FTD, 2004. p. 166. Adaptado. 

 
a) Nesse esquema, está representado um fenômeno urbano denominado: 
b) Cite um fator responsável pela expansão das áreas adensadas dos municípios. 
c) Cite e explique uma consequência socioeconômica originada a partir do crescimento desordenado das 

áreas A e B. 
 
GABARITO 
 
01.  

a) A região assinalada no mapa, que inclui o Sul e o Sudeste asiático, experimentou nas últimas quatro 
décadas um intenso processo de crescimento populacional, que foi acompanhado pela concentração de 
terras, expulsando grandes contingentes populacionais do campo. Parte do processo de expulsão 
deveu-se também à mecanização do campo, o que reduziu a oferta de trabalho no setor primário, 
incentivando o êxodo populacional. Além disso, as áreas rurais também apresentavam e ainda 
apresentam condições precárias de vida, o que leva o habitante rural a procurar nas cidades melhores 
expectativas. Ao mesmo tempo, essas áreas assistiram a um intenso processo de industrialização 
(como destaque para o crescimento dos Tigres e novos Tigres Asiáticos, como Cingapura, Malásia, 
Tailândia, Filipinas, entre outros, e mesmo a intensa industrialização da Índia), que atraiu para as 
cidades enormes contingentes de pessoas com fortes expectativas de trabalho e de melhoria de vida, 
bem como acesso à infraestrutura urbana. 

b) A megacidade é aquela aglomeração urbana cuja população ultrapassou os dez milhões de habitantes, 
seja ela uma cidade influente economicamente ou não. Já uma cidade global é aquela cujo grau de 
polarização, ou seja, influência, é capaz de permitir-lhe a oferta de serviços no âmbito mundial. Esse 
tipo de aglomeração urbana prescinde de uma grande população, já que exerce grande influência 
mundial. 

 
02.  

a) Nos países desenvolvidos a urbanização ocorreu de forma gradativa, acompanhando o processo de 
industrialização, o que possibilitou a transferência mais lenta da população do campo para as cidades, 
que foram se estruturando para absorvê-los. Já nos países emergentes o processo de urbanização 
ocorreu em função da industrialização e da mecanização do campo que causou um intenso fluxo de 
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pessoas - para a cidade, as quais foram incapazes de absorver a população e oferecer melhores 
condições de vida para grande parcela da mesma. 

b) Nos países desenvolvidos a formação das metrópoles ocorreu de forma gradativa, acompanhando o 
processo industrial e o ritmo de crescimento da população. Nos países emergentes o processo de 
formação de metrópoles ocorreu de forma acelerada, a partir da presença das indústrias e dos 
equipamentos urbanos que atraíram uma parcela significativa da população oriunda do campo e das 
cidades próximas aos grandes centros, o que afetou as condições socioeconômicas das metrópoles. 

 
03. Critério: megacidade é uma aglomeração urbana com 10 milhões de habitantes ou mais. 

Uma das tendências: 
• concentração das megacidades em países subdesenvolvidos 
• concentração das megacidades em países do continente asiático 

 
04.  

a) Espera-se que o candidato responda: urbanização ou êxodo rural. 
b) Espera-se que o candidato formule sua resposta baseada em: A demanda doméstica é o propulsor 

fundamental do desenvolvimento econômico e a urbanização tem um grande potencial para expandir o 
consumo interno e combater a desaceleração do desenvolvimento econômico chinês. 

 
05.  

a) Espera-se que o candidato, a partir da leitura da paisagem, cite 3 transformações no espaço geográfico 
americano, destacando os meios de transporte, as atividades econômicas, a construção do espaço 
rural, a construção do espaço urbano, a retirada da vegetação, dentre outros. 

b) Espera-se que o candidato observe o título do cenário: “O pior cenário: desastre ecológico” e construa 
sua resposta baseada na necessidade de outro modelo de desenvolvimento ou que é necessário haver 
uma mudança de comportamento na qual os recursos naturais seriam tratados como finitos ou a 
necessidade de estabilização da população ou a reestruturação do modelo linear de descarte para um 
modelo cíclico de reutilização e reciclagem ou nas mudanças nas práticas agrícolas, respeitando o solo 
e dando fim ao desmatamento que ocorre na produção de alimentos, etc. 

 
06. O candidato deverá citar e explicar dois fatores naturais facilitadores da adaptação do homem e sua 

produção/reprodução à condição ambiental tais como: 
 

- Clima - O clima ameno favorece o baixo consumo de energia com refrigeração ou aquecimento 
doméstico, possibilitando excedente de energia que pode ser oferecida ao setor produtivo a custo muito 
baixo e ainda permite a obtenção de lucro com venda de seu excedente para localidades nas quais esse 
recurso é menos disponível. 
 

- Relevo - Traçados viários, sem uso de, por exemplo, túneis e pontes, são característicos de locais de 
relevo plano, e representam um custo mais baixo de implantação, representando possibilidade de um 
sistema maior e de maior eficiência em centros urbanos. A estrutura de distribuição de serviços básicos 
também é favorecida por essa mesma condição, barateando a sua implantação. Um relevo plano facilita o 
uso de maquinário agrícola, tanto no preparo do solo, quanto na colheita, no caso. 
 

- Solos - Solos naturalmente férteis associados a topografia suave e a clima ameno implicam melhor 
aptidão a diferentes cultivos agrícolas, ampliando possibilidades de diversificação da produção e menor 
investimento de capital. 
 

- Água - A disponibilidade de água permite programas de irrigação que favorecem as atividades agrícolas. 
 
07.  

a) Um dos elementos naturais que favoreceu a concentração de cidades na Europa Ocidental a partir do 
fim do século XIX está relacionado com o relevo dessa região do continente. Formado por planícies 
voltadas para o Mar do Norte, esse relevo baixo e plano facilitou a construção e a estruturação de 
cidades que remontam até eras mais antigas, mas que começam a concentrar grandes populações 
nesse último quartel do século XIX. Também a facilidade de acesso, representada pela presença de 
rios navegáveis, associada a climas temperados agradáveis, colaborou ainda mais para o 
desenvolvimento dessas urbes. Ao mesmo tempo, observa-se, historicamente, um momento principal 
da chamada Revolução Industrial que vai desenrolar-se em cidades como Londres, Paris e outras, 
havendo um apelo crescente por mão de obra, suprida por correntes migratórias que fizeram com que 
suas populações ultrapassassem contingentes superiores a um milhão de habitantes. 

b) No mapa III, correspondente ao ano 2000, observa-se a generalização do fenômeno da urbanização. 
Nos países do Sul, este processo, tardio, intensificou-se a partir da década de 1950, quando nos países 
do Norte ele já estava consolidado, pois neles a urbanização clássica remonta ao século XIX. 
Além da ampliação das áreas urbanas já tradicionais dos países do Norte (Nordeste dos Estados 
Unidos, Europa Ocidental , Japão e Leste da China), novas áreas passaram a destacar-se: Cidade do 
México, eixos São Paulo - Rio de Janeiro e Buenos Aires - Montevidéu, Lagos (na Nigéria), Calcutá, 
Bombaim (ou Mumbai), além de inúmeras cidades na porção oriental da China, no Japão, em 
Cingapura e nas Filipinas. 
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08.  
a) Urbanização, Conurbação e denominação do conjunto formado pela metrópole: 

• Urbanização, em Geografia, é um conceito populacional que indica o crescimento da parcela da 
população que vive nas cidades, em comparação com a das zonas rurais. Nos países 
desenvolvidos ocorreu lentamente em razão da modernização do campo e da oferta de empregos 
urbanos. Já nos países subdesenvolvidos, o processo tem sido rápido, desordenado e motivado 
pela penetração do capitalismo no campo, pela estrutura fundiária, aliado à ilusão de empregos 
urbanos, entre outros. 

• Conurbação é quando ocorre a junção física (espacial e funcional) das cidades, não sendo mais 
visivelmente percebido os seus limites municipais. As áreas rurais são incipientes, voltadas, 
sobretudo, para a poliagricultura (hortifrutigranjeiros), visando o abastecimento dessas cidades. 

• Área ou Região Metropolitana. 
b) Megalópoles: 

• 1. Características: As megalópoles são extensas áreas urbanas formadas pela conurbação de duas 
ou mais áreas metropolitanas, entre as quais aparecem muitos outros lugares dentro da hierarquia 
urbana e uma intensa integração da infraestrutura de transporte, produção e consumo. A 
agropecuária intensiva e os cinturões verdes, muitas vezes dão um aspecto rural a essas regiões, 
porém, estão totalmente vinculadas à economia urbana. Concentram grandes movimentações 
financeiras e serviços e são dotadas de grande infra-estrutura. 

• 2. Exemplos: 
 nos Estados Unidos (a Bos-Wash, a Chipitts e a San-San). 
 A Bos-Wash, entre Boston e Washington, situada na costa leste dos Estados Unidos, além de 

ser a primeira e a mais importante a se formar, inclui ainda os aglomerados de Nova York, 
Nova Jersey — Newark, Filadélfia, Baltimore, dentre outros. 

 Tokaido, a megalópole japonesa, situada no sudeste da ilha de Honshu, forma o espaço 
urbano mais populoso do planeta e engloba grandes cidades como Tóquio, Yokohama, Osaka, 
Kobe, Nagoya, Kioto, entre outras. 

 
09.  

a) A apropriação do espaço pelo homem ocasionou mudanças no campo térmico, proporcionando em 
diversas cidades do mundo, uma diferença no tempo de absorção da energia solar de comprimento de 
ondas curtas, disponível durante o dia, bem como da reemissão da energia de ondas longas da 
superfície da Terra para a Atmosfera, durante a noite, contribuindo para o aumento da temperatura 
durante o dia e para o resfriamento mais lento durante a noite.  

b) A produção do calor artificial nos meios urbanos está associada aos veículos automotivos, aos 
complexos industriais, à utilização de ar condicionado e de ventiladores.  

 
10.  

a) Conurbação. 
b) Maior acessibilidade, aumento populacional, moradias, indústrias, lazer, etc. 
c) Valorização ou desvalorização de terrenos e imóveis, congestionamento, deficiência na oferta de 

transporte, ocupação de áreas impróprias, poluição, destruição da natureza, etc. 
 
 


