
 

 

Tarefa 8 professor Robert 
 
01. (UERJ/2019)     

AS DEZ CIDADES COM MAIS BILIONÁRIOS 

 
Adaptado de economia. uol.com.br, 18/09/2014. 

 

As metrópoles se constituíram como principais polos de gestão e acumulação do capitalismo, assumindo 
grande número de funções urbanas e concentrando expressiva parcela da riqueza global. 
Considerando os dados da tabela e o contexto atual, as dez cidades apresentadas possuem como 
característica comum: 
a) centro primordial de gestão militar 
b) setor financeiro de origem estatal 
c) atividade laboral de predomínio industrial 
d) influência econômica de alcance supranacional 

 
02. (Fac. Israelita de C. da Saúde Albert Einstein SP/2019) Na década de 2000, vídeos produzidos por 

moradores de áreas periféricas da cidade de São Paulo chamaram a atenção de pesquisadores para uma 
nova expressão do videoativismo. Diferentemente dos chamados vídeos populares dos anos 1970 e 1980, 
que tinham um direcionamento político afinado com as lutas operárias e os movimentos contra a ditadura, 
o videoativismo do século XXI aborda reivindicações sociais, expressões culturais e demandas identitárias 
das populações da periferia. 

(http://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado.) 
Na atual relação centro-periferia, o videoativismo é promotor 
a) da compreensão de uma lógica socioeconômica externa que requalifica a periferia. 
b) das disparidades observadas na metrópole que segregam diferentes classes sociais. 
c) da desconstrução das representações sobre a periferia e seus moradores. 
d) das estratégias de publicidade que alimentam a especulação imobiliária. 
e) de um novo sistema de produção equânime entre patrões e empregados. 

 
03. (IFGO/2019) A segregação urbana é um elemento da produção espacial das cidades no mundo 

capitalista. É correto afirmar que uma das consequências desse fenômeno é: 
a) a compactação do espaço urbano e a concentração da população nas áreas centrais. 
b) a existência de cidades polinucleadas com problemas estruturais básicos. 
c) a diminuição dos espaços vazios e da especulação imobiliária. 
d) a proteção ambiental proporcionada pela ocupação dos espaços periféricos.  

 

04. (Mackenzie SP/2019) “O advento da Revolução industrial na Inglaterra dos séculos XVIII e XIX foi 
crucial para desencadear o processo de urbanização e crescimento urbano como conhecemos hoje, que 
começou na Europa e se estendeu para o mundo todo”. 

(Fonte: Geografia – Ensino Médio – 2ª série – livro 1 – Sistema Mackenzie de Ensino – 
editora Mackenzie – 2015- p.26.) 

 

Tomando como base o contexto da 1ª Revolução Industrial, o fragmento de texto acima e seus 
conhecimentos, escolha a alternativa que melhor justifica o fenômeno da urbanização na Inglaterra dos 
séculos XVIII e XIX. 
a) Política de produção de máquinas artesanais nos arredores de Londres. 
b) Políticas de incentivo às famílias com maior número de filhos. 
c) Política dos Cercamentos. 
d) Políticas de incentivo à agricultura de subsistência. 
e) Políticas habitacionais e de saneamento básico nas áreas periféricas de Londres, promovendo, assim, 

uma intensa conurbação entre a zona rural e urbana. 
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05. (SANTA CASA/2019) Os capitais que ganham com a produção e exploração do espaço urbano agem em 
função do seu valor de troca. Para o capital, a cidade é a mercadoria. A renda imobiliária aparenta ser uma 
riqueza que flutua no espaço e aterrissa em determinadas propriedades, graças a atributos que podem 
estar até mesmo fora delas. 

(Ermínia Maricato. Para entender a crise urbana, 2015. Adaptado.) 
 
Configura um atributo capaz de gerar renda imobiliária para uma propriedade 
a) o pertencimento à área de assentamento. 
b) o investimento público ou privado nas áreas próximas. 
c) o avanço no processo de favelização. 
d) a escolha do entorno como destino para migrações forçadas. 
e) o pertencimento a uma área de terras devolutas. 

 
06. (UNESP SP/2019) Analise o mapa. 
 

 
(Hervé Théry e Neli A. de Mello. Atlas do Brasil, 2008.) 

 
Considerando a dinâmica urbana brasileira, as áreas vermelha e verde no mapa correspondem a 
a) cinturões entre as áreas industriais de duas cidades. 
b) intersecções entre as áreas periurbanas de duas cidades. 
c) conurbações entre as regiões metropolitanas de duas cidades. 
d) integrações entre as áreas de conservação de duas cidades. 
e) sobreposições entre as áreas de influência de duas cidades. 

 
07. (Unicentro PR/2019) O Brasil é um país de dimensões continentais, com 5.570 municípios, possuindo a 

5ª maior população mundial, atualmente estimada em 208.699.374 milhões de habitantes, contudo, 68% 
da população concentra-se em apenas 11,63% do total dos municípios e 84% dos habitantes residem em 
área urbana. 

Disponível em https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ Acesso em 16 de ago. 2018. 
 

Embora as cidades sejam diversas em tamanho, integração à rede urbana, economia etc., apresentam, em 
comum, processos históricos que impõem desafios ao desenvolvimento urbano. Dentre eles, destacam-se: 
I. Igualdade socioespacial na distribuição dos equipamentos e infraestrutura urbana, espaços públicos, 

arborização e áreas com muitas carências. 
II. Dificuldade histórica de acesso à terra e à moradia pelas populações mais pobres, o que levou a um 

déficit habitacional, assim como à formação de assentamentos irregulares e à ocupação precária de 
espaços urbanos: cortiços, favelas, vilas e loteamentos clandestinos. 

III. Ausência ou ineficiência dos sistemas de transporte e mobilidade urbana. 
IV. Eficiência nos serviços de água e, principalmente esgoto, como também nos sistemas de coleta e 

tratamento de resíduos sólidos. 
V. Ocupação de áreas ambientalmente frágeis e de áreas perigosas, resultando na formação de áreas de 

risco associadas a deslizamentos e enxurradas, estas muito em decorrência das deficiências dos 
sistemas de drenagem. 

 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas: 
a) Todas estão corretas. 
b) Apenas a afirmativas I, II e V estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II, III, IV estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 
e) Todas estão incorretas. 
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08. (UniRV GO/2019) "Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és". Já agora, diz-me que música ouves, 
como te vestes e que locais frequentas. A partilha de gostos musicais, de ideias, de modas, dos sites que 
visitamos e o modo de vida que temos definem, em parte, os grupos em que nos integramos. E quando 
falamos de grupos jovens estamos quase sempre a falar das tribos urbanas que, de forma mais ou menos 
exuberante, marcam o quotidiano das nossas cidades” (http://www.cmjornal.pt/boa-
vida/detalhe/conheca_as_tribos_urbanas). 
 
A expressão “tribos urbanas” foi cunhada pelo sociólogo francês Michel Maffesoli para compreender um 
fenômeno que se constitui, segundo ele: “nas diversas redes, grupos de afinidade e de interesse, laços de 
vizinhança que estruturam nossas megalópoles. Seja ele qual for, o que está em jogo é a potência contra o 
poder, mesmo que aquela não possa avançar senão mascarada para não ser esmagada por este" 
(MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo na sociedade de massa. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 1998, p. 70). 
 
Considerando os fragmentos de texto, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas. 
a) As tribos urbanas são também denominadas de subculturas e são constituídas de microgrupos que têm 

como objetivo principal estabelecer redes de relacionamentos com base em interesses comuns. 
b) Essas agregações urbanas ocorrem devido à necessidade de os indivíduos serem aceitos e 

reconhecidos pelos grupos que eles consideram importantes e que se tornam suas referências sociais. 
c) Não se verifica nenhum tipo de coerção social nesses agrupamentos urbanos, sendo que cada membro 

pertencente a uma determinada tribo pode se sentir absolutamente livre para se comportar da melhor 
forma que lhe convier. 

d) Os indivíduos participam de uma tribo urbana para tentar superar o receio de serem excluídos. Por isso 
preferem ceder às pressões e às ideias do grupo em troca de segurança e de reconhecimento social.  

 
09. (UERJ/2018) Em uma cidade contemporânea, desenrolam-se, há muitas décadas, os processos paralelos 

de atomização e massificação. Na esteira deles, a cidade foi deixando de ser um mosaico de bairros 
coerentes, cada um polarizado por sua própria centralidade, até se chegar à cidade como um todo, 
nitidamente polarizada por seu Central Business District (CBD – Distrito Central de Negócios), para se 
tornar, hoje, uma estrutura muito mais complexa e difícil de resumir. Muitos bairros viram seus centros de 
comércio e serviços desaparecerem ou serem reduzidos à irrelevância e, não raro, o próprio CBD perder 
prestígio e decair. 

Adaptado de SOUZA, M. L. Os conceitos fundamentais da pesquisa  
sócio-espacial. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015. 

 
A transformação para a atual estrutura interna das metrópoles, descrita no texto, é evidenciada pelo 
seguinte processo: 
a) expansão dos shopping centers 
b) redução dos movimentos pendulares 
c) modernização dos transportes de massa 
d) retração dos mecanismos de segregação 

 
10. (FGV/2018) Em 2015, mais de 3,5 bilhões de pessoas estavam vivendo em áreas urbanas, contra apenas 

200 milhões em 1900. As previsões da ONU são de que, em 2030, a população mundial chegará a 8,6 
bilhões, e que cerca de 6,5 bilhões estarão vivendo em cidades. Esse crescimento é mais preocupante 
porque é muito mais acelerado nos países de média e baixa rendas, como pode ser visualizado no gráfico a 
seguir. 
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A partir do texto e do gráfico acima, analise as afirmações a seguir. 
I O crescimento da população urbana mundial é muito desigual, com registros bem mais elevados nos 

países de baixa e média rendas, justamente os menos qualificados para atender às novas demandas 
por serviços públicos. 

II.  Em 2030, cerca de 80% da população urbana mundial estará concentrada em países de baixa e 
média rendas, o que, sem a adoção de políticas públicas capazes de orientar a ocupação do espaço de 
forma racional, deve dar origem a graves problemas socioambientais. 

III O crescimento urbano dos países de alta renda foi induzido pela adoção de políticas públicas capazes 
de promover a ocupação e o uso do solo de forma eficiente, o que otimizou a aplicação de recursos na 
infraestrutura de serviços. 

 
Está correto o que se afirma em 
a) I e III, apenas. 
b) II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I e II, apenas. 
e) I, II e III. 


