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01. A grosso modo, os países da América Latina iniciam seu processo de urbanização após a Segunda Guerra Mundial, esses países tiveram 
um acelerado processo de transferência de habitantes do campo para a cidade.

 Resposta: B

02. As metrópoles são centros urbanos onde se realizam com mais intensidade os fluxos financeiros, comerciais, produtivos e de pessoas, 
nesse caso, esse espaço expande a partir da globalização e, ao se expandir, favorece mais integração.

 Resposta: A

03. A urbanização é um processo resultado da expansão da modernização das cidades e de outros fatores, porém, os males urbanos 
demanda maiores cuidados por parte das autoridades políticas, no que tange à políticas sociais.

 Resposta: E

04. As cidades globais são sedes de transnacionais, centros financeiros, arte, entre outros.

 Resposta: D

05. A África e a Ásia são dois continente ainda rurais, e é nesses continentes onde o processo de urbanização se apresenta de forma mais 
acentuada. Esse modelo de urbanização provocará o chamado Macrocefalia Urbana em muitas cidades dessas regiões.

 Resposta: C

06. A questão exige do aluno o conhecimento sobre a definição e caraterísticas das cidades globais.

 Resposta: C

07. Essa questão exige do aluno o conhecimento de que a cidade, ao contrário da urbanização, é uma criação da idade antiga e, a princípio, 
assumiam mais uma relevância política. Todos os itens estão corretos.

 Resposta: C

08. O Item IV está incorreto, pois os países desenvolvidos praticam modernas técnicas de produção agrícola.

 Resposta: D

09. A identidade cultural de uma população se faz, também, através da preservação do Patrimônio Histórico. Este patrimônio deve ser 
visto como um grande acervo, que é o registro de acontecimentos e fases da história de uma cidade.

 Resposta: A

10. Essa questão exige que o aluno tenha a noção de problemas típicos de áreas urbanas, entre eles a divisão de bairros bem equipados 
(aparelhos urbanos) e bairros com carência de infraestrutura e as enchentes, que se intensificam com processo de impermeabilização 
do solo, favorecida pela pavimentação.

 Resposta: C
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