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01. A urbanização é um fenômeno de ordem mundial afetando as relações inter e intraterritoriais e socioeconômicas, em níveis locais, 
regionais, nacionais ou mundiais. Nos países subdesenvolvidos, o processo de urbanização, em geral, é recente. O rápido e desordenado 
crescimento afeta a infraestrutura e os serviços, provocando exclusão social, desemprego, violência e poluição. O êxodo rural e a 
inserção capitalista tardia, entre outros aspectos, favoreceram grandes concentrações urbanas. A ONU criou a definição de megacidade 
para grandes cidades com mais de 10 milhões de habitantes em locais com dificuldades em gerar programas de sustentação. Sob tais 
condições, o surgimento de megacidades fica mais notável em países subdesenvolvidos.

 Resposta: A

02. As grandes e médias cidades brasileiras possuem legislações e normas que buscam promover o crescimento econômico e a evolução 
social segundo princípios de planejamento urbano. Entretanto, muitas vezes, esse planejamento é elaborado durante ou mesmo após 
longos períodos de crescimento urbano desordenado. Além disso, a falta de recursos, as resistências políticas ou mesmo a incapacidade 
dos municípios em fazer cumprir seu planejamento, acabam por alterar, de maneira pouco eficaz, os problemas que enfrentam, como 
no caso, a falta de acesso à moradia.

 Resposta: C

03. Há uma relação direta entre o processo de urbanização e industrialização, o que torna muito exagerada a expressão “não faz mais sentido”, 
considerando-se o grande crescimento industrial da China, o que elimina a alternativa D. O processo de urbanização reduziu-se bastante nas 
últimas décadas, nos países do Norte, onde a maioria da população há algumas décadas, é urbana e sua expansão, verdadeiramente, 
é modesta, mas não se pode afirmar que se encerrou (o que torna as alternativas A e E incorretas). Mas existem países do Sul, com 
destaque para a China, onde a expansão urbana tem sido mais expressiva nas últimas décadas, sendo que no último censo da China 
(2010) ela atingiu 49% de urbanização (excluindo a alternativa C). No entanto, a alternativa B não é clara, pois em 2008 a população 
urbana mundial ultrapassou os 50%, mas quando afirma que “vão ultrapassar de longe” acredita-se que teremos um grande crescimento 
urbano daqui a quantos anos? com a participação decisiva da China. 

 Resposta: B

04. Apesar de gerar lucro para investidores, a especulação imobiliária traz graves problemas para o meio urbano, provocando o maior 
adensamento e certos lugares e rarefeitos em outros, gerando custos financeiros, sociais e problemas de infraestrutura. A especulação 
gera aumento das distâncias a serem percorridas aumentando as distâncias entre habitação e empregos, gerando a periferização da 
massa trabalhadora e aumenta artificialmente o preço da terra.

 Resposta: A

05. Nota-se pelos esquemas representados que a população urbana aumentou e que houve o processo de conurbação dos centros urbanos. 
Os limites políticos dos municípios foram conservados no processo apresentado na figura II.

 Resposta: D

06. A região Sul é uma das cinco grandes regiões em que é dividido o Brasil. A região Sul é a menor em superfície territorial do Brasil e a segunda 
mais desenvolvida. No Sul, originalmente, diferenciavam-se duas áreas: a de florestas e a de campos. A primeira, colonizada por imigrantes 
alemães, italianos e eslavos, assumiu um aspecto europeu, com pequenas e médias fazendas voltadas para a policultura. A região de 
campos, ao contrário, ocupada desde a época colonial por latifundiários escravocratas, foi utilizada, inicialmente, para a pecuária extensiva 
e, mais tarde, para o cultivo de trigo e soja. Hoje em dia, com o êxodo rural e inovações da agricultura, aumentou-se muito a concentração 
fundiária na região. Atualmente, além dessas duas paisagens, há também as áreas industriais e urbanizadas, com destaque para as 
regiões metropolitanas de Curitiba, no Paraná e de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

 Resposta: D

07. O processo de urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos apresenta diferenças significativas. Nos países desenvolvidos, o 
processo de industrialização passou por diferentes etapas (1ª, 2ª e 3ª Revoluções Industriais), e foi evoluindo gradativamente, fazendo 
com que milhares de pessoas fossem migrando para as cidades ao longo de todo esse processo. Já nos países subdesenvolvidos, a 
urbanização também acompanhou o ritmo da industrialização, porém como esse processo ocorreu em um curto espaço de tempo, 
foi possível perceber que a urbanização ocorreu de maneira rápida e desordenada. 

 Resposta: A

08. Atualmente vem ocorrendo, no Brasil, o processo de metropolização, que resulta no crescimento de cidade de porte médio.

 Resposta: B
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09. O acelerado crescimento de algumas cidades acabou contribuindo para o fenômeno da metropolização, isto é, a formação das grandes 
metrópoles, cidades que exercem comando e atração econômica e cultural sobre o restante do território. Esse processo, quando 
ocorre em nações subdesenvolvidas, é resultado da incapacidade de gerar empregos no ambiente rural, o que força o deslocamento 
de milhões de pessoas para as cidades que polarizam a economia de cada país.

 Resposta: A

10. O êxodo rural foi o fator que mais contribuiu para o processo de urbanização brasileira. Entre as principais causas do êxodo, podemos 
citar a brutal concentração de terras presente no Brasil e a incorporação de novas técnicas de produção agrícola, que poupam mão 
de obra.

 Resposta: C
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