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Desenvolvimento Urbano 
 
1.  
 
 

Adaptado de www.zeeli.pro.br. 
 
A situação descrita no texto ocorre porque, no Brasil, a classificação oficial de uma aglomeração 
urbana se dá exclusivamente a partir do seguinte critério: 

a) hierárquico-funcional 
b) econômico-financeiro 
c) político-administrativo 
d) demográfico-quantitativo 

 
 
2. “O Brasil experimentou, na segunda metade do século 20, uma das mais rápidas transições 
urbanas da história mundial. Ela transformou rapidamente um país rural e agrícola em um país 
urbano e metropolitano, no qual grande parte da população passou a morar em cidades grandes. 
Hoje, quase dois quintos da população total residem em uma cidade de pelo menos um milhão de 
habitantes.” 
 
(Adaptado de George Martine e Gordon McGranahan, “A transição urbana brasileira: trajetória, 
dificuldades e lições aprendidas”, em Rosana Baeninger (org.), 2010) 
 
Considerando o trecho acima, assinale a alternativa correta. 

a) A partir de 1930, a ocupação das fronteiras agrícolas (na Amazônia, no Centro-Oeste, no 
Paraná) foi o fator gerador de deslocamentos de população no Brasil. 

b) Uma das características mais marcantes da urbanização no período 1930-1980 foi a 
distribuição da população urbana em cidades de diferentes tamanhos, em especial nas 
cidades médias. 

c) Os últimos censos têm mostrado que as grandes cidades (mais de 500 mil habitantes) têm 
tido crescimento relativo mais acelerado em comparação com as médias e as pequenas. 

d) Com a crise de 1929, o Brasil voltou-se para o desenvolvimento do mercado interno 
através de uma industrialização por substituição de importações, o que demandou mão de 
obra urbana numerosa 
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3. “Ildenice Rita da Silva, de 33 anos, chegou a Brasília há 15 anos. Foi atrás da irmã, Denizelda 
de Carvalho, de 41, que morava na cidade desde a década de 70. Ildenice sonhava com um 
emprego melhor do que em Riachão das Neves, na Bahia, onde trabalhava na roça com a família. 
(...) De acordo com o Censo 2000, de 1995 a 2000, 15,6% das saídas do Nordeste tiveram como 
destino as cidades-satélites do Distrito Federal e os municípios goianos ao redor de Brasília. Além 
das promessas de emprego, uma política de distribuição de lotes, anteriormente iniciada, fez 
inchar o entorno de Brasília.” 

(LISANDRA PARAGUASSÚ - Adaptado de O Globo) 
 
A situação relatada na reportagem possibilita estabelecer uma correlação entre dois processos de 
grande importância para a área das ciências humanas. 
 
Esses processos estão indicados em: 

a) urbanização – modernização agrícola 
b) migração – segregação socioespacial 
c) terciarização – reordenamento territorial 
d) metropolização – desemprego estrutural 

 
 
4. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o 
assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, 
abastecimento, transportes, saúde, energia, água etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento 
urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi 
ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. 
 

MARICATO, E. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis: Vozes, 2001. 
 
A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão 
das áreas periféricas pelo(a) 

a) crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. 
b) direcionamento maior do fluxo de pessoas, devido à existência de um grande número de 

serviços. 
c) delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a 

qualidade de vida. 
d) implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus 

moradores. 
e) reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu 

emprego, diminuindo os deslocamentos para a periferia. 
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5. Observe as imagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As imagens apresentam, em momentos históricos distintos, uma das paisagens mais conhecidas 
do Brasil: a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A partir da análise das paisagens, pode-se 
notar o intenso processo de adensamento e verticalização das edificações ocorrido na região ao 
longo do último século. 
 
Considerando a dinâmica da formação do espaço urbano no Brasil contemporâneo, e correto 
afirmar que o processo de verticalização observado no bairro de Copacabana se deve, 
especialmente, 

a) a constante valorização do solo urbano em uma região da cidade bastante cobiçada pela 
elite econômica, intensamente explorada pelo mercado imobiliário. 

b) ao interesse do poder público e do mercado imobiliário em instalar condomínios populares 
nessa região da cidade, ao longo do último século. 

c) a politica de planejamento urbano, que teve como objetivo concentrar a oferta de 
habitações e serviços básicos em apenas alguns lugares da cidade. 

d) a politica de planejamento urbano, que privilegiou a ocupação de planícies e encostas com 
o objetivo de preservar a paisagem natural e estimular o turismo na cidade. 
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