
 

 

GeoGrafia i
aULa 28:

UrBaNiZaÇÃo Do BraSiL

eXerCÍCioS ProPoSToS
ANUaL

VOLUME 6

OSG.: 101435/16

01. A industrialização que ocorre no Brasil a partir de 1950 intensificou o processo de transferência da população do campo para a cidade. 
Esse processo levou a mecanização e desemprego no campo.

 Resposta: D

02. A questão exige apenas a análise da tabela que a partir dela entende-se que a falta de saneamento básico é um desafio urbano ainda 
a ser superado.

 Resposta: B

03. Nas cidades ocorrem vários problemas urbanos, dentre os quais destacamos situações que levam a desastres como enchentes, bem 
como: pavimentação e moradia em áreas de risco.

 Resposta: A

04. O processo de urbanização ocorrido no Brasil não se dá de forma sustentável, apresentando vários problemas urbanos tanto nos 
aspectos naturais como sociais.

 Resposta: A

05. A questão exige apenas a leitura do título do gráfico onde mostra o “humor” da evolução da população urbana e rural.

 Resposta: E

06. O Item II está incorreto, pois no Brasil é comum a ocupação em terrenos ambientais com alto grau de vulnerabilidade a ocupação 
urbana. Esses terrenos estão associados a formações geomorfológicas mais recentes (Era Cenozoica período quaternário).

 Resposta: B

07. O texto aborda de forma clara o processo de migração de nordestinos, principalmente, oriundo do polígono das secas cujo destino 
foi a região Sudeste, fenômeno esse que contribui para formação de aglomerados urbanos na região Sudeste.

 Resposta: B

08. O texto exige do aluno a interpretação do texto que versa sobre o bônus da cidade como espaço melhor equipado, mas que sofre o 
ônus das desigualdades sociais.

 Resposta: E

09. Questão que exige a análise das informações e dados da tabela, por ela é possível identificar a redução do crescimento vegetativo do 
Brasil ao longo do tempo.

 Resposta: B

10. Com a certificação de Patrimônio Mundial como paisagem cultural, a cidade do Rio de Janeiro passa a preservar os laços existentes 
desde o período colonial entre a urbe e natureza, marcantes principalmente da zona sul da cidade. Este título só é capaz de ser aplicado 
devido à conservação dos conjuntos de ruas, vias e as belezas naturais como a lagoa Rodrigo de Freitas, Floresta da Tijuca entre outros, 
com os prédios, casas, avenidas, etc.

 Resposta: C
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