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1-Assinale a alternativa que NÃO pode ser considerada 
como fator concorrente para a urbanização: 
a) A estrutura fundiária injusta que, através do minifúndio, 
é incapaz de atender às necessidades básicas de uma 
família. 
b) A procura de emprego nas capitais para atender às 
mínimas necessidades de sobrevivência dos trabalhadores 
rurais desempregados. 
c) Os grandes salários que os trabalhadores rurais recebem 
nas capitais do país. 
d) A concentração de terras através de grandes latifúndios 
improdutivos. 
e) O difícil acesso à terra através de uma política de 
concentração da mesma realizada pelo grande capital. 
 
2-Os gráficos a seguir mostram modelos de transição 
demográfica e de urbanização, relativos às regiões 
desenvolvidas e subdesenvolvidas. 

 
Com base na análise dos modelos apresentados nos 
gráficos, todas as alternativas estão corretas, EXCETO 
a) A aceleração da urbanização ocorre, quer nas regiões 
subdesenvolvidas, quer nas desenvolvidas, no período em 
que as taxas de mortalidade começam a declinar. 
b) A urbanização, nas regiões subdesenvolvidas, inicia-se 
mais tarde e se processa com maior velocidade do que nas 
regiões desenvolvidas. 
c) A urbanização, nas regiões subdesenvolvidas, ocorre 
num contexto de crescimento natural da população mais 
elevado do que nas regiões desenvolvidas. 
d) O processo de rápida urbanização nos países 
desenvolvidos encontra-se superado, embora as taxas de 
natalidade, desde meados do século XX, mostrem-se 
flutuantes. 

e) Os estágios de transição demográfica e os níveis de 
urbanização projetados para o ano 2000 sugerem que o 
processo de urbanização da humanidade já terminou. 
 
3-Sobre o surto de urbanização que se verifica no mundo 
é correto afirmar que: 
a) é verificado com a mesma intensidade nos países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
b) é provocado em todo o mundo pelos altos índices de 
natalidade. 
c) é um fenômeno característico dos países 
industrializados europeus. 
d) é mais intenso nos países subdesenvolvidos tendo como 
causa o êxodo rural. 
e) é mais intenso nos países desenvolvidos devido ao 
desenvolvimento industrial. 
4-Em 2025, 60 por cento da população mundial estarão 
nas cidades. É indispensável questionar radicalmente 
nossa maneira de pensar a urbanização, senão será 
impossível projetar, mesmo de modo aproximativo, o seu 
futuro desenvolvimento.(MARTINOTTI, p. 195) 
O texto anterior, associado aos conhecimentos sobre 
urbanização, permite afirmar: 
(01) A cidade constitui uma das maiores alterações da 
paisagem, produzida pela ação do homem através da 
interação dos sistemas naturais, socioeconômicas e 
culturais. 
(02) A favelização existente em cidades dos países 
subdesenvolvidos resulta de problemas socioeconômicos e 
políticos, relacionados com a distribuição da renda e da 
terra. 
(04) Os contrastes de crescimento das metrópoles, em 
países desenvolvidos e subdesenvolvidos, resultam do 
grande índice de mortalidade existente nos primeiros. 
(08) O crescimento desigual das cidades do Terceiro 
Mundo reforça as disparidades inter-regionais, criando 
desequilíbrios econômicos e sociais. 
(16) O processo acelerado de urbanização e o avanço 
científico-tecnológico têm contribuído para reduzir os 
problemas ambientais. 
(32) O modelo concentrador da urbanização brasileira 
gerou grandes cidades e metrópoles, com reflexos na 
modernização econômica do país. 
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5-Com base nos conhecimentos sobre a urbanização no 
Brasil, pode-se concluir: 
(01) O processo de urbanização do Brasil teve início na 
década de 80 deste século. 
(02) A urbanização brasileira indica um processo de 
reorganização do espaço geográfico. 
(04) As migrações ocorridas em função da urbanização 
provocaram um aumento populacional incompatível com a 
infraestrutura urbana. 
(08) As metrópoles regionais tem a área de influência 
restrita aos seus respectivos estados. 
(16) Um dos exemplos de conurbação no Brasil ocorreu 
com São Paulo, Santo André, São Bernardo e São Caetano. 
6-O processo de urbanização brasileiro continua 
extremamente acelerado e muito rico em suas variações, 
além de preocupante, face a alguns problemas que se 
acumulam. Sobre a urbanização brasileira, assinale a 
opção que se apresenta INCORRETA: 
a) Cidades médias (de 100 a 500 mil habitantes) do 
Centro-Sul, situadas em zonas prósperas, estão entre os 
centros urbanos de melhor padrão de vida. 
b) São Paulo e Rio de Janeiro (em torno de 10 milhões de 
habitantes) são megacidades que hoje apresentam sérios e 
preocupantes problemas de infra-estrutura. 
c) Recife, Salvador e Fortaleza são as maiores metrópoles 
nordestinas e se incluem no rol das 9 (nove) Regiões 
Metropolitanas definidas por lei. 
d) O maior aglomerado (várias cidades em torno de um 
pólo maior) urbano brasileiro, que não tem função de 
capital é o de Campinas, hoje já em torno de 1 milhão de 
habitantes. 
e) Quando duas cidades formam um conjunto urbano 
integrado, como no caso de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), 
estamos diante do fenômeno urbano definido como 
"megalópolis". 
 
7-A urbanização brasileira é reflexo direto do: 
a) crescimento do êxodo rural, conseqüência da nova lei 
de terras aprovada no início da República. 
b) sistema implantado pelo desenvolvimento industrial 
concentrado na área rural. 
c) intenso crescimento do mercado consumidor, que exige 
grandes metrópoles. 
d) intenso processo de industrialização desencadeado após 
a década de 1950. 

e) quadro apresentado pelas cidades do interior, que 
desempenham o papel de áreas de repulsão. 
 
8-Ao tratar do processo de urbanização é correto afirmar: 
a) a urbanização não elimina a pobreza, mas a transforma 
b) os países desenvolvidos têm a menor parte de sua 
população vivendo em cidades 
c) a urbanização da população mundial é um fenômeno 
antigo 
d) urbanização é um fenômeno específico dos países 
subdesenvolvidos 
e) O percentual de urbanização será sempre maior nos 
países desenvolvidos. 
 
9-Considere as seguintes afirmações sobre a urbanização 
brasileira. 
 
I - O crescimento exagerado do setor secundário se deve 
ao tipo de estruturação do sistema urbano. 
II - Para a classificação dos centros urbanos não são 
considerados o número de habitantes e a região onde se 
localizam. 
III - Nas áreas metropolitanas, principalmente naquelas 
com população superior a um milhão de habitantes, 
verifica-se a intensificação da metropolização. 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e II 
e) I, II e III 
 
10-Considere o gráfico apresentado abaixo. 

 
 
Sobre a evolução desigual da urbanização nas regiões 
brasileiras, pode-se afirmar que 
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I. a colonização baseada em grandes propriedades 
agrícolas acentuou a urbanização na região Sul, a partir da 
década de 1960. 
II. reflete as disparidades econômicas regionais e a própria 
inserção diferenciada de cada região na economia 
nacional. 
III. a elevada participação da população urbana na região 
Sudeste expressa um estágio avançado de modernização 
econômica, com profunda transformação da economia 
rural. 
IV. a região Nordeste ainda apresenta uma elevada 
participação da população rural, concentrada na Zona da 
Mata, o que tem controlado o êxodo rural na região. 
 
São corretas SOMENTE 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) II e IV 
e) III e IV 
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