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Processo de Urbanização e Conceitos 

1. (UERJ 2014) A Zona Portuária do Rio de Janeiro vem recebendo muitos investimentos públicos 
e privados com o objetivo de promover sua renovação física e funcional. 

Considerando a charge, a nova dinâmica espacial pode ter a seguinte consequência sobre o pro-
cesso de urbanização nessa região da metrópole carioca: 

a) mudança do perfil social 
b) degradação do setor comercial 
c) aumento da atividade industrial 
d) redução da acessibilidade viária 

2. (ENEM 2013) 
"Embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno da urbanização na África, na Ásia e 
na América Latina, os impactos são distintos em cada continente e mesmo dentro de cada país, 
ainda que as modernizações se deem com o mesmo conjunto de inovações." 

ELIAS, D. Fim do século e urbanização no Brasil. Revista Ciência Geográfica, ano IV, n. 11, set/ 
dez. 1988.   

       
O texto aponta para a complexidade da urbanização nos diferentes contextos socioespaciais. 
Comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, a unidade desse fenômeno é 
perceptível no aspecto 

a) espacial, em função do sistema integrado que envolve as cidades locais e globais. 
b) cultural, em função da semelhança histórica e da condição de modernização econômica e 

política. 
c) demográfico, em função da localização das maiores aglomerações urbanas e continuidade 

do fluxo campo-cidade. 
d) territorial, em função da estrutura de organização e planejamento das cidades que atraves-

sam as fronteiras nacionais. 
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e) econômico, em função da revolução agrícola que transformou o campo e a cidade e contri-
buiu para fixação do homem ao lugar. 

3. (ENEM 2011) Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fa-
zem parte da paisagem de um terço dos municípios do país, abrigando mais de 10 milhões de 
pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

MARTINS, A. R. A favela como um espaço da cidade. Disponível em: http://www.revistaescola.a-
bril.com.br. Acesso em: 31 jul. 2010. 

A situação das favelas no país reporta a graves problemas de desordenamento territorial. Nesse 
sentido, uma característica comum a esses espaços tem sido: 

a) o planejamento para a implantação de infraestruturas urbanas necessárias para atender as 
necessidades básicas dos moradores. 

b) a organização de associações de moradores interessadas na melhoria do espaço urbano e 
financiadas pelo poder público. 

c) a presença de ações referentes à educação ambiental com consequente preservação dos 
espaços naturais circundantes. 

d) a ocupação de áreas de risco suscetíveis a enchentes ou desmoronamentos com conse-
quentes perdas materiais e humanas. 

e) o isolamento socioeconômico dos moradores ocupantes desses espaços com a resultante 
multiplicação de políticas que tentam reverter esse quadro. 

4. (UFMG) Após a década de 50, verifica-se, no processo de urbanização de algumas regiões do 
mundo, a formação de megalópoles. Sobre esse tipo de região urbana, é incorreto afirmar que:  

a) está associado às características do processo de urbanização típicas dos países desenvol-
vidos, sem condições de ocorrência nos países subdesenvolvidos.  

b) apresenta uma grande área de conurbação, cuja constituição é orientada pelos eixos de 
crescimento das principais cidades da região.  

c) ocorre em espaços onde se verificam fluxos intensos, decorrentes do dinamismo das ativi-
dades produtivas e de distribuição, dentre outras.  

d) foi identificado, primeiramente, nos EUA, mas, atualmente, é encontrado em outras áreas 
do mundo, notadamente em países da Europa e no Japão. 

5. (FUVEST) 
A recente urbanização brasileira tem características parcialmente representadas nas situações I e 
II dos esquemas. Considerando essas situações, é correto afirmar que, entre outros processos:  
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a) I representa a involução urbana de uma metrópole regional.  
b) I representa a perda demográfica relativa da cidade central de uma Região Metropolitana.  
c) II representa o desmembramento territorial e criação de novos municípios.  
d) II representa a formação de uma região metropolitana, a partir do fenômeno da conurba-

ção.  
e) II representa a fusão político-administrativa de municípios vizinhos. 
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Gabarito 
1. A 
2. C 
3. D 
4. A 
5. D
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