
 

 

Professor Cléber – 3ª Série e Extensivo  
Geografia 

 
URBANIZAÇÃO 

 
 CONCEITOS PRINCIPAIS 
 PROCESSOS PRINCIPAIS 
 URBANIZAÇÃO BRASILEIRA 
 
01. (Ucpel 2017)  A urbanização no Brasil se tornou evidente na década de 1970, quando, pela primeira vez, o 

número de habitantes morando nas cidades passou a ser maior dos que viviam na zona rural. Esse 
fenômeno já havia se iniciado no século XIX, mas a partir de 1920 se intensificou, devido a uma série de 
fatores. 

 
 

Sobre a urbanização do Brasil, é correto afirmar que teve como uma das suas causas  
a) a migração dos grandes proprietários de terras para as cidades em busca de trabalho assalariado nas 

indústrias.     
b) a implantação de máquinas nas atividades urbanas, que substituíram a mão de obra assalariada, que 

sem trabalho migrou para as grandes cidades.     
c) a concentração de terras nas mãos de pequenos proprietários rurais, que tinham como comprar as 

máquinas e produtos agrícolas aumentando a produtividade.    
d) a implantação de indústrias nas cidades brasileiras, que atraiu muitas pessoas da zona rural para a 

urbana em busca de trabalho e melhores condições de vida, provocando, assim, o êxodo rural 
brasileiro.    

e) a diminuição na taxa de mortalidade e de natalidade, o que provocou o pequeno crescimento 
vegetativo da população brasileira nas décadas de 1960 e 1970.     

 
02. (Uem 2020)  De acordo com o Banco Mundial, no ano 2000 o tamanho médio das cem maiores cidades do 

mundo era, aproximadamente, dez vezes maior do que em 1900. Sobre as formas de classificar os centros 
urbanos no mundo, no século XXI, assinale o que for correto.  
01) Conurbação é a terminologia dada às favelas situadas em cidades com expressivo contingente 

populacional a ponto de se tornarem independentes das cidades que as abrigam.    
02) Megacidades são concentrações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes.    
04) Áreas metropolitanas são polarizadas por cidades que influenciam de forma acentuada as cidades 

vizinhas e funcionam como polos de prestação de serviços.    
08) Cidade global é a denominação dada aos centros de poder que se constituem espaços essenciais de 

administração, coordenação e planejamento das economias nacionais no contexto da interação com os 
mercados mundiais.    

16) Periurbanização qualifica cidades situadas no litoral, as quais levam este nome por concentrarem em 
seus territórios as maiores frotas navais do mundo. 
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03. (Mackenzie 2018)  Leia atentamente as afirmações a seguir. 
I. Referem-se aos centros de comando da economia com relevância e influência mundial e que 

concentram perícia e conhecimento em serviços de interação com o restante do mundo. Recebem a 
seguinte classificação: Alfa, Beta e Gama. 

II. Caracterizam-se como grandes aglomerações urbanas integradas física, econômica e socialmente 
apresentando uma população acima de 10 milhões de habitantes. 

III. Correspondem a um cinturão de cidades resultante da intensa expansão e conurbação entre duas ou 
mais metrópoles. Exemplo: Tokaido no Japão, BOSWASH e CHIPITTS nos Estados Unidos. 

 
Escolha a alternativa que relacione, corretamente, as afirmações citadas às respectivas classificações das 
cidades.  
a) I - Megacidades; II - Cidades Globais; III - Megalópoles.     
b) I - Cidades Globais; II - Megacidades; III - Megalópoles.     
c) I - Megalópoles; II - Metrópoles Regionais; III - Metrópoles Globais.     
d) I - Megacidades; II - Megalópoles; III - Metrópoles Regionais.     
e) I - Metrópoles Regionais; II - Metrópoles Nacionais; III - Metrópoles Mundiais.     

 
04. (Uerj 2020)   
 

 
 

A primeira imagem acima ilustra a Teoria dos Lugares Centrais, elaborada com base em estudos sobre a 
rede de cidades do sul da Alemanha, na década de 1930. Já a segunda imagem foi feita a partir de estudos 
e mapeamentos das cidades globais do final do século XX. 
A comparação entre os dois estudos permite identificar a seguinte mudança vinculada às redes urbanas, ao 
longo do século XX:  
a) escala espacial das interações econômicas    
b) valorização social das identidades culturais    
c) estrutura funcional das hierarquias políticas    
d) organização territorial das entidades governamentais 
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05. (Upf 2018)  A partir da representação do mapa e dos seus conhecimentos sobre urbanização e polarização 
brasileiras, analise as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.  

 

 
 
(   ) O processo de urbanização brasileiro está apoiado no êxodo rural de pequenos proprietários, na 

modernização agrícola e no incremento da industrialização. 
(   ) As regiões metropolitanas nordestinas são as capitais dos estados e estão localizadas no litoral. 
(   ) O processo de urbanização brasileira surgiu e desenvolveu-se de forma homogênea, o que lhe atribui 

um caráter descentralizador. 
(   ) No Brasil meridional, Porto Alegre e Florianópolis são as metrópoles nacionais que polarizam toda a 

área da região Sul. 
(   ) São Paulo e Rio de Janeiro são duas metrópoles globais, conforme o IBGE, sendo que São Paulo 

estende influência mais intensa em todo o território nacional. 
 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  
a) V – F – F – V – V.    
b) V – V – F – F – V.     
c) F – V – V – F – V.     
d) V – F – V – V – F.     
e) F – V – F – F – V.     

 
06. (Unesp 2020) O processo de desmetropolização, observado no Brasil desde o final do século XX, é 

caracterizado  
a) pela retração do setor terciário diante dos movimentos urbanos de compartilhamento de bens e 

serviços.     
b) pelo conflito jurídico na regulação do solo urbano, como resultado da conurbação entre as cidades.     
c) pelo registro de maior crescimento populacional em cidades médias, quando comparado ao das 

metrópoles.     
d) pela redução das manchas metropolitanas como resultado de uma saturação populacional.    
e) pela fragmentação de metrópoles em sub-regiões, para otimizar recursos financeiros e administrativos.     
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07. (Uece 2020)  Escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir sobre as mais 
recentes características da vida urbana nas grandes cidades brasileiras contemporâneas. 
(   ) As grandes cidades brasileiras são pontos nodais centrais na rede urbana, articulando sistemas de 

cidades de diferentes portes, hierarquias e escalas em uma rede multiescalar que se torna cada vez 
mais fluida e dinâmica. 

(   ) As grandes cidades, por terem desenvolvido suficientes políticas urbanas, solucionaram os problemas 
socioespaciais e urbano ambientais a partir da melhor distribuição de recursos públicos e aplicação dos 
princípios da função social da cidade e da propriedade, previstos na Constituição Federal e no Estatuto 
da Cidade. 

(   ) As grandes cidades comumente apresentam áreas urbanas densamente ocupadas e conurbadas, 
formando os chamados aglomerados urbanos, geralmente constituídos de espaços residenciais e/ou 
industriais periféricos, contíguos aos das cidades circunvizinhas. 

(   ) Os movimentos e os ativismos sociais urbanos têm como palco, principalmente, as grandes cidades, e 
suas pautas de reivindicação dizem respeito à moradia digna, à mobilidade urbana, educação, saúde 
etc.; em suma, aos meios de consumo coletivo e direitos sociais constitucionais. 

 
Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:  
a) F, V, F, V.    
b) F, V, V, F.    
c) V, F, F, F.    
d) V, F, V, V.    

 
08. (Fuvest 2020)  Em Barcelona, em 2012 e 2013, a cada 15 minutos uma família recebia ordem de despejo. 

Desde então, o panorama da habitação mudou totalmente. “(...) Estamos assistindo uma onda de 
especulação imobiliária (...) que agora se foca no aluguel”, explica Daniel Pardo da Associação de 
Moradores para um Turismo Sustentável. “Este fenômeno pôs em marcha um processo acelerado e violento 
de expulsão de inquilinos”, acrescenta. Onde a pressão da especulação imobiliária internacional e a 
indústria do turismo causaram um aumento substancial nos preços dos aluguéis, os catalães têm hoje de 
gastar mais de 46% dos seus salários com o aluguel. Para os jovens até os 35 anos, a taxa de esforço 
aumenta até os 65% (...). “Não queremos que os habitantes de Barcelona sejam substituídos por pessoas 
com maior poder de compra”, diz a porta‐voz do Sindicato dos Inquilinos. Só em Barcelona, 15 fundos de 
investimento imobiliário possuem 3.000 apartamentos. 

“Os habitantes querem a sua cidade de volta”. Reportagem de Ulrike Prinz para o Goethe‐Institut Madrid. Maio/2018. Adaptado. 
 

Os conceitos que explicam as dinâmicas urbanas descritas no excerto são:  
a) Financeirização e Industrialização.     
b) Gentrificação e Segregação.     
c) Aglomeração e Conurbação.     
d) Industrialização e Segregação.     
e) Conurbação e Gentrificação.     

 
09. (Unicamp 2018)   
 

 
 

A tira acima retrata a transformação de uma paisagem urbana associada aos processos de 
refuncionalização espacial e gentrificação (do inglês gentrification).  
a) Dê dois exemplos de refuncionalização espacial ilustrados na tira acima.  
b) O que é gentrificação? A partir de qual momento da urbanização mundial esse fenômeno passa a 

ocorrer?  
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10. (Ufpr 2017)  Os cerca de 300  manifestantes que ocupam o prédio do Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS) na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, no centro de Curitiba, decidiram nesta quarta-feira 
(15) que vão permanecer no local [...]. O instituto pediu que uma data fosse marcada para os ocupantes 
saírem do prédio. Mas, como houve recusa dos sem-teto em fazer isso, o caso agora pode ir à Justiça, com 
o ingresso pelo INSS de uma ação de reintegração de posse. [...] o edifício tem cerca de 3 mil metros 
quadrados de área útil, mas apenas uma parte de um dos quatro andares está sendo usada pelo INSS, 
como depósito.  

(Fonte: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/apos-reuniao-ocupacao-do-predio-do-inss-no-centro-de-curitiba-continua-
4fy22h2 3tbk3jhl7riwetqsop>. Publicado em 15/04/2015. Acessado em 21/08/2016.)  

 
Com base na problemática presente no texto e nos conhecimentos de geografia urbana, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:  
(   ) Uma das causas das situações expostas no texto é a valorização do solo urbano, sobretudo em 

espaços com boa infraestrutura, que impede o acesso à moradia por parte significativa dos habitantes 
das cidades brasileiras.  

(   ) A participação da sociedade na gestão urbana é uma diretriz prevista legalmente, que pode contribuir 
para a gestão democrática dos municípios e diminuir os conflitos pelo direito ao uso da cidade.  

(   ) Segundo o Estatuto das Cidades, a regularização fundiária e a urbanização são instrumentos de política 
urbana considerados entraves à prevenção e resolução de problemas ambientais.  

(   ) O Poder Público possui mecanismos para combater a especulação imobiliária e promover a função 
social da propriedade, mas, nesse tema, há um descompasso entre as questões legais e a ação 
governamental.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.   
a) F – V – F – V.     
b) V – V – F – V.     
c) F – V – V – F.    
d) V – F – F – F.    
e) V – F – V – F.     

 
11. (Uel 2019)  Leia o texto a seguir. 
 

[O] vasto contingente de assentamentos inseridos de forma ambígua na cidade é uma das mais poderosas 
engrenagens da máquina de exclusão territorial que bloqueia o acesso dos mais pobres às oportunidades 
econômicas e de desenvolvimento humano que as cidades oferecem. 

Adaptado de ROLNIK, R. A construção de uma política fundiária e de planejamento urbano para o país – avanços e desafios. Políticas sociais: 
acompanhamento e análise, Brasília: IPEA, 2006, p. 200. 

 
Como base no texto e nos conhecimentos sobre a urbanização, considere as afirmativas a seguir. 
I. O processo de urbanização no Brasil inicia-se a partir da criação das Regiões Metropolitanas em 1950, 

tendo em vista que as cidades passavam pela dinâmica de conurbação. 
II. O princípio fundador do Estatuto da Cidade é o cumprimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana e visa criar mecanismos destinados à urbanização e à produção de habitação de 
interesse social para permitir a inclusão urbana da população que se encontra à margem do mercado 
legal de terras. 

III. As condições de habitabilidade das ocupações irregulares, a que parte da população brasileira se 
submete para sobreviver, refletem a segregação urbana, que se constitui na manifestação da 
desigualdade socioeconômica e espacial que impera na sociedade brasileira. 

IV. A disparidade socioespacial atrela-se à estrutura fundiária urbana brasileira que se sedimenta com a 
força exercida pela propriedade privada da terra, o que restringe o acesso à terra urbanizada. 

 
Assinale a alternativa correta.  
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.    
b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.    
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.    
d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.    
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.    
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12. (Fgv 2020)   

 
 

A distribuição dos aglomerados subnormais ocorre, sobretudo, em:  
a) áreas de altas taxas de desemprego, devido à intensa urbanização.    
b) áreas com altos índices de analfabetismo, devido ao intenso processo de industrialização.    
c) áreas metropolitanas, em virtude das deficiências no planejamento e execução de políticas públicas.    
d) cidades médias, devido à não obrigatoriedade de elaboração de um plano diretor.    
e) cidades com pequena influência, em virtude das baixas taxas de articulação com a rede urbana.    
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13. (Unicamp 2019)   

 
 

Com base em seus conhecimentos e nos dados do gráfico, assinale a alternativa correta.   
a) O deficit habitacional no Brasil vem sendo enfrentado com a construção de novos domicílios, o que tem 

resolvido satisfatoriamente a questão da moradia.     
b) Os dados do gráfico confirmam que, em qualquer área do território brasileiro, há mais domicílios vagos 

em condições de serem ocupados que deficit habitacional.     
c) É muito provável que todas as classes sociais moradoras nas cidades no Brasil sejam igualmente 

atingidas pelo fenômeno urbano de deficit habitacional.     
d) A correlação entre domicílios vagos e deficit habitacional explica-se, em grande medida, pela 

especulação imobiliária, que mantém imóveis fechados.     
 
14. (Fgv 2019)  Sobre o espaço urbano de São Paulo, leia os versos a seguir. 

 
“Si o senhor não está lembrado, 
dá licença de contá, 
que aqui onde agora está 
esse adifício alto, 
era uma casa velha, um palacete assobradado. 
 
Foi aqui seu moço, 
que eu, Mato Grosso e o Joca 
construímos nossa maloca. 
 
Mais um dia, nem quero lembrá, 
veio os homens com as ferramentas 
o dono mandô derrubá. 
Peguemo todas nossas coisas 
e fumos pro meio da rua 
apreciar a demolição. 
Que tristeza que eu sentia, 
cada tauba que caía 
doía no coração. 
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Mato Grosso quis gritá, 
mas em cima eu falei: 
os homes está 'cá razão 
nós arranja outro lugar.” 

 
Assinale a opção que apresenta corretamente a transformação do espaço urbano referida nos versos de 
Adoniran Barbosa.  
a) O espraiamento da região metropolitana.    
b) A verticalização do espaço urbano.    
c) O adensamento do centro urbano.    
d) A integração de novas áreas.    
e) A gentrificação da zona central.    

 
15. (G1 - ifpe 2017)  Observe a imagem e analise as afirmativas a seguir, indicando a alternativa CORRETA a 

respeito do uso e ocupação do espaço urbano. 
 

 
 

A interpretação da paisagem urbana apresentada permite afirmar que  
a) o espaço urbano é um produto social, refletindo, portanto, as contradições presentes na sociedade de 

classes, tipicamente capitalista.    
b) o contraste entre a acumulação de riqueza e o aumento da pobreza é quase imperceptível na paisagem 

urbana dos países periféricos e emergentes.    
c) as contradições presentes na paisagem das grandes cidades brasileiras não se traduzem através da 

segregação espacial urbana.     
d) a segregação espacial nas grandes cidades resulta da socialização do espaço urbano, que divide 

igualmente as cotas do solo urbano entre ricos e pobres.     
e) o espaço urbano como mercadoria teve o seu valor de troca diminuído graças às conquistas alcançadas 

pelos movimentos sociais, a exemplo do Ocupe Estelita, no Recife.    
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16. (Uema 2015)  Observe as charges: 
 

 
 
As imagens retratam duas situações relacionadas a problemas comuns e atuais das grandes cidades. 
Considerando que a crítica existente nas mesmas refere-se aos problemas enfrentados pela população 
urbana, crie uma situação para cada imagem, que demonstre o fenômeno implícito nelas.  

 
17. (Fgv 2019)  A emergência da consciência ambientalista, nas últimas décadas do século XX, mudou o 

entendimento sobre a ecologia urbana. Essa nova abordagem, denominada de metabolismo urbano, 
procura avaliar como as funções econômico-sociais se projetam sobre o espaço e o ambiente das cidades, 
envolvendo a funcionalidade do organismo urbano em todos os sentidos. Assim sendo, há que se avaliar a 
diversidade e o volume de tudo o que entra no organismo urbano e, a seguir, os diferentes tipos de 
descarga do material secundário, profundamente modificado pelos processos metabólicos. 

Adaptado de Ab’Saber, Aziz Nacib. A sociedade urbano-industrial e o metabolismo urbano. São Paulo: EDUSP, 2004. 
 

Sobre as diferentes etapas do metabolismo urbano, analise as afirmações a seguir. 
I. O descarte de resíduos sólidos em lixões ou aterros sanitários a céu aberto é recomendável, porque a 

ação da energia solar acelera a decomposição do material degradável sem provocar danos ambientais. 
II. Os processos metabólicos derivados do mundo urbano e as tecnologias que respondem pela 

industrialização lançam gases e particulados no espaço aéreo urbano, já saturado pelas emanações 
dos veículos automotores. 

III. A trama de distribuição de água e de drenagem de esgotos domésticos não acompanhou a velocidade 
do processo de urbanização, o que impede a universalização do acesso à água tratada e ao 
saneamento básico. 

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

 
18. (Enem 2020) 
 
TEXTO I 
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TEXTO II 
 

O Rio Tietê está morto. Ao menos uma parte dele: 137 quilômetros, para ser mais preciso. Uma pesquisa 
da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que, em 2016, o trecho do rio com qualidade de água classificada 
como ruim ou péssima começa em Itaquaquecetuba, passa por toda a Região Metropolitana de São Paulo e 
chega até Cabreúva, já no interior de São Paulo. Nesse trecho, a água não tem oxigênio suficiente para 
abrigar vida. 

Disponível em: http://epoca.globo.com. Acesso em: 7 dez. 2017 (adaptado). 
 

Considerando a análise dos textos, a condição atual desse rio tem como origem a  
a) valorização do sítio urbano.    
b) extinção da vegetação nativa.    
c) recepção de densa carga de dejetos.    
d) captação desordenada do regime pluvial.    
e) expansão do uso de defensivos químicos.    

 
19. (Fgvrj 2020)  Os fenômenos naturais podem acabar em desastres quando há uma relação inadequada 

entre o homem e a natureza. Nas grandes cidades brasileiras, as vertentes íngremes, consideradas a priori 
como zonas ilegais para a construção, foram ocupadas por construções precárias, que acabaram, 
posteriormente, sendo legalizadas, deixando seus moradores em situação de risco. 

Adaptado de TEIXEIRA, WILSON et alii. Decifrando a Terra. São Paulo: Ed. Oficina de Texto, 2000. 
 

 
 

A partir do texto e da foto, 
a) indique duas variáveis capazes de explicar o movimento de terra observado na foto; 
b) explique como os cortes nas encostas e os aterros realizados pelos próprios moradores, sem 

planejamento ou infraestrutura adequada, tendem a agravar a situação de risco.  
 
20. (Ufv 2002)  A paisagem artificial é a paisagem transformada pelo homem. Se no passado havia a paisagem 

natural, hoje essa modalidade de paisagem praticamente não existe mais (...). Quanto mais complexa for a 
vida social, tanto mais nos afastamos de um mundo natural e nos endereçamos a um mundo artificial (...), 
este parece ser o caminho da evolução. 

 (SANTOS, M. "Metamorfoses do espaço habitado". São Paulo: HUCITEC,1988, p.64-65.) 
 

Considere as afirmativas abaixo, relativas às consequências dessas transformações, sob o enfoque 
ambiental: 
I. O fenômeno das "ilhas de calor" tem como causa a alta capacidade de absorção de calor de muitas 

superfícies urbanas, como paredes de cimento e ruas asfaltadas. 
II. Os resíduos sólidos do lixo urbano, encaminhados para lixões ou aterros, se reincorporam rapidamente 

à terra, porque são biodegradáveis. 
III. A impermeabilização do solo aumenta o volume e a velocidade de escoamento das águas superficiais, 

ocasionando maior caudal dos rios por ocasião das precipitações, podendo causar inundações. 
IV. Nos ambientes urbanos, a inversão térmica, que ocorre geralmente no verão, ocasiona a retenção de 

poluentes nas camadas mais altas da atmosfera. 
V. Os lixões causam problemas de contaminação das águas subterrâneas, pois liberam substâncias 

poluentes, geradas pela decomposição do lixo. 
 

São CORRETAS as seguintes afirmativas:  
a) III, IV e V.    
b) I, III e IV.    
c) II, IV e VI.    
d) I, IV e V.    
e) I, III e V.    

 


