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URBANIZAÇÃO 

 
Gabarito 
 
Resposta da questão 01: [D] 

A urbanização brasileira foi rápida, desordenada, marcada por desigualdade social e pela especulação 
imobiliária. As causas foram a industrialização e o crescimento do setor terciário (serviços, bancos e 
comércio), gerando empregos nas áreas urbanas. Outro fator fundamental foi a modernização do campo, 
concentração fundiária e reforma agrária insuficiente que fomentaram o intenso êxodo rural.  

 
Resposta da questão 02:  02 + 04 + 08 = 14. 

Os itens corretos são [02], [04] e [08], perfazendo 14 pontos. Os itens incorretos são: [01] (conurbação 
refere-se a união das zonas urbanas de municípios diferentes devido ao crescimento urbano horizontal) e 
[16] (periurbanização consiste na expansão urbana para além da periferia ou subúrbio da cidade, 
mesclando estruturas urbanas com a zona rural).   

 
Resposta da questão 03: [B] 

As Cidades Globais [I] são cidades com influência internacional, são centros financeiros, apresentam 
transnacionais e detém infraestrutura (transportes, telecomunicações e informática) em conexão com o 
mundo. As Megacidades [II] são regiões metropolitanas com mais de 10 milhões de habitantes, no Brasil, a 
Grande São Paulo e a Grande Rio de Janeiro. As Megalópoles [III] são áreas muito urbanizadas formadas 
por várias regiões metropolitanas com grande interação socioeconômica.  

 
Resposta da questão 04: [A] 

A alternativa [A] está correta porque o mapeamento das cidades é feito em dois momentos distintos – 
início e fim do século XX – cujo intervalo de tempo resultou em notável alteração do papel e do fluxo das 
cidades e, dessa forma, a comparação dos dois mapas indica a diferente escala de fluxos e interações 
econômicas. As alternativas incorretas são: [B], porque o critério não é a identidade cultural, mas a 
expansão de influência das cidades; [C], porque o que está indicado é a hierarquia urbana e não política; 
[D], porque o que está indicado é a organização da influência das cidades e não das entidades 
governamentais.   

 
Resposta da questão 05: [B] 

As afirmações falsas são a terceira e a quarta: [F] (o processo de urbanização no Brasil não ocorreu de 
forma homogênea, visto que apresentou diferenças regionais quando a intensidade e características da 
rede urbana) e [F] (no Sul do Brasil, Porto Alegre e Curitiba são metrópoles regionais que exercem maior 
influência socioeconômica na região, Florianópolis é uma capital regional).  

 
Resposta da questão 06: [C] 

Durante o século XX, o Brasil sofreu um processo de urbanização e metropolização intenso com o 
surgimento de metrópoles e regiões metropolitanas de grande porte. A partir do final do século XX, a 
velocidade de crescimento demográfico de muitas metrópoles se reduziu, fenômeno por vezes denominado 
de “desmetropolização”. Algumas metrópoles como São Paulo passaram a ter saldo migratório negativo. Os 
dados dos últimos Censos Demográficos mostram um crescimento maior da população nas cidades de 
porte médio, isto ocorre devido a processos socioeconômicos como a descentralização industrial, maior 
capacidade de geração de empregos, crescimento da oferta de educação (ensino médio, ensino técnico e 
ensino superior), que fazem com que estas cidades se tornem polos de atração migratória em relação a 
municípios menos populosos e até metrópoles. 

 
Resposta da questão 07: [D] 

O segundo item é falso (F). A urbanização no Brasil foi acelerada, desordenada, com planejamento urbano 
insuficiente e errático, marcada por desigualdade social profunda e especulação imobiliária que encarece 
terrenos, imóveis e aluguéis sendo um fator de exclusão socioespacial. A Constituição de 1988, o Estatuto 
da Cidade e os Planos Diretores em várias cidades mitigaram algumas desigualdades, mas foram 
implantados de forma muito limitada e sem a abrangência social necessária. 
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Resposta da questão 08: [B] 
Desde a década de 1990, quando Barcelona (região da Catalunha, Espanha) foi sede dos Jogos Olímpicos e 
teve bairros revitalizados, que a cidade se tornou grande polo de atração turística. Recentemente, também 
um dos maiores focos de turismofobia da União Europeia em decorrência de alguns impactos negativos 
para a população local. A especulação imobiliária levou a valorização de alguns bairros com a elevação do 
preço dos imóveis, dos aluguéis e do custo de vida em geral, atraindo as classes média alta e alta. Por sua 
vez, famílias mais pobres se deslocaram para bairros menos valorizados. Esta mudança, atração de ricos e 
saída de pobres, configura o fenômeno de gentrificação. O turismo de massa fez com que muitos imóveis 
em alguns bairros fossem alugados para turistas, elevando o preço para os moradores da própria cidade. 

 
Resposta da questão 09: 

a) A partir da figura, observam-se vários exemplos de refuncionalização. O prédio utilizado para uma 
indústria antiga transforma-se em ateliês para artistas. Outra mudança é a transformação do 
estabelecimento comercial (cafeteria) em apartamentos sofisticados nas últimas décadas. 

b) Gentrificação acontece quando a valorização de um bairro atrai as classes alta e média. Com o 
aumento do valor dos aluguéis, terrenos e imóveis, os mais pobres e a classe média baixa deixam o 
bairro, muitos em direção a bairros periféricos. Várias cidades do mundo como São Paulo e Nova York 
experimentam o fenômeno principalmente em alguns bairros centrais.  

 
Resposta da questão 10: [B] 

[V] As áreas dotadas de equipamentos urbanos tem maior valorização e se distanciam do poder de compra 
da população de baixa renda. 
[V] A ação da sociedade na gestão urbana soma os esforços do poder publico para dirimir os problemas das 
cidades. 
[F] A legislação propagada com o Estatuto das Cidades é um instrumento para promover problemas 
urbanos e ambientais. 
[V] Embora o Poder público seja o responsável por políticas que possam combater a especulação 
imobiliária, neste caso, ele está configurando a prática da especulação.  

 
Resposta da questão 11: [E] 

A afirmativa [I] é incorreta porque a criação das Regiões Metropolitanas deu-se na década de 1970. As 
afirmativas [II], [III] e [IV] são corretas porque a estrutura fundiária concentrada invalida o acesso a terra 
sobrecarregando as cidades com parcela da população que, em razão do baixo poder de consumo fica 
segregada nas cidades e, dessa forma, o Estatuto da Cidade é um instrumento que busca reduzir ou 
eliminar essas distorções.  

 
Resposta da questão 12: [C] 

A alternativa [C] está correta porque a maior incidência dos aglomerados subnormais, a exemplo das 
favelas e cortiços, concentra-se nas metrópoles litorâneas, dentre outros fatores, em razão da expansão 
desordenada das grandes cidades e da ausência ou insuficiência de políticas públicas que respondam à 
questão habitacional. As alternativas incorretas são: [A] e [B], porque o desemprego e o analfabetismo não 
incidem somente sobre as grandes cidades, áreas de maior número de aglomerados subnormais; [D] e [E], 
porque a maior incidência dos aglomerados subnormais ocorre nas grandes cidades.   

 
Resposta da questão 13: [D] 

No Brasil, existe um grande deficit habitacional principalmente para as famílias em situação de pobreza e 
extrema pobreza. Todavia, o número de imóveis vagos ou em construção é similar ao deficit habitacional 
em âmbito nacional, regional, estadual e municipal. A discrepância é explicada pela especulação imobiliária, 
visto que muitos imóveis são deixados vazios nos centros das cidades esperando valorização para a venda. 
Outros imóveis apresentam alugueis e valores inacessíveis para a maioria da população. Assim, no 
mercado valoriza os imóveis para gerar escassez, manter os preços elevados e estimular a venda de casas 
e apartamentos (novos empreendimentos). Todavia, a consequência é a exclusão de significativas parcelas 
da sociedade do acesso à moradia digna, ou seja, segregadas em aglomerados subnormais (favelas) e 
cortiços.  

 
Resposta da questão 14: [B] 

A alternativa correta é [B], porque o texto contextualiza o processo de verticalização da cidade de São 
Paulo substituindo os antigos casarões pelos novos edifícios. As alternativas incorretas são: [A], porque 
espraiamento urbano é a manutenção de vazios urbanos dentro da mancha urbana, processo que não está 
indicado no texto; [C] e [E], porque o texto não faz referência ao adensamento da cidade ou a 
gentrificação do bairro, e sim à verticalização; [D], porque a demolição do casarão indica uma área já 
ocupada. 
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Resposta da questão 15: [A] 
A alternativa [A] está correta porque a imagem retrata o espaço urbano sendo apropriado segundo o poder 
de consumo, ou seja, a desigual ocupação do espaço. As alternativas incorretas são: [B], porque a 
diferença social é expressiva, não imperceptível; [C], porque as diferenças são resultantes da segregação 
do espaço; [D], porque a apropriação do espaço é desigual; [E], porque ocorre valorização monetária do 
espaço urbano.  

 
Resposta da questão 16: 

A imagem 1 está associada às enchentes e alagamentos típicos de metrópoles como Rio de Janeiro e São 
Paulo, onde a excessiva impermeabilização do solo em razão da cobertura asfáltica, impede a infiltração da 
água e obstrui, em razão do grande volume, os sistemas fluviais. A imagem 2 está associada à elevação do 
preço do transporte coletivo que, em razão do elevado preço do mercado imobiliário, empurra a população 
de baixa renda para áreas mais distantes da cidade, elevando os custos dos transportes.  

 
Resposta da questão 17: [D] 

As afirmativas [II] e [III] estão corretas porque o metabolismo da cidade resulta em enormes quantidades 
de resíduos e poluentes e; o saneamento urbano ocorre em um ritmo mais lento do que a expansão 
urbana, tornando-o deficitário em grande parte do país. 
A afirmativa [I] está incorreta porque os aterros sanitários são os adequados para o descarte de resíduos e 
não os lixões.  

 
Resposta da questão 18: [C] 

A afirmativa correta é [C], porque ao cortar a metrópole de São Paulo, o rio Tietê recebe descarga de 
efluentes, esgoto doméstico e industrial, o que resulta na precária condição das águas do rio. As 
afirmativas incorretas são: [A], [B] e [D], porque a qualidade da água não resulta de sua captação, da 
eliminação da vegetação nativa, ou valorização do sítio urbano, mas dos efluentes descartados no rio; [E], 
porque o esgoto despejado é basicamente urbano.  

 
Resposta da questão 19: 

a) Os deslizamentos ou escorregamentos de terra são explicados por duas variáveis, naturais (alta 
declividade de morros e serras, além de climas úmidos com alto índice pluviométrico) e antrópicas 
(desmatamento e urbanização desordenada). 

b) Grande parte dos deslizamentos resultam da urbanização inadequada associada a falta de 
planejamento governamental e investimento insuficiente em moradias populares. Assim, a construção 
de moradias precárias nas encostas através de autoconstrução, sem apoio técnico e do Estado, incorre 
em procedimentos inadequados como a corte nas vertentes e aterros que potencializam os 
escorregamentos.  

 
Resposta da questão 20: [E]  

Incorretas são:  
II. Os resíduos sólidos não são em sua maioria biodegradáveis, não se reincorporando rapidamente à 

terra. 
IV. A inversão térmica ocorre principalmente no inverno e próxima a superfície do planeta. 

 


