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Urbanização Brasileira 

 

 
  
1. (UFPA) No estudo das interações da sociedade com o meio físico devem-se considerar fatores 
sociais, econômicos, tecnológicos e culturais estudados na dimensão do tempo e do espaço. Ao 
analisar a representação da paisagem urbana apresentada na imagem, conclui-se que: 

a) as formas de organização do espaço consideram a dinâmica natural das áreas de várzeas 
e de terra firme. 

b) os aspectos da poluição das águas, como o depósito de resíduos sólidos, são de responsa-
bilidade da população do entorno. 

c) o modo de vida ribeirinho apresenta resistência diante da pressão da modernização ur-
bana. 

d) a população urbana encontra diferentes formas de adaptação na adversidade do ambiente 
urbano. 

e) o contraste de formas revela as desiguais condições de vida da população da cidade. 
 
 
2. (UNIFESP) No Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-se uma intensa 
metropolização, da qual resultaram: 

a) cidades médias, que se industrializaram após a abertura econômica da década de 1990, 
como Campinas e Ouro Preto. 

b) metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Bra-
sília e Rio de Janeiro. 

c) cidades mundiais, que receberam vultosos investimentos externos no início do século XXI, 
como Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 

d) megacidades dispersas pelo país, graças ao retorno de imigrantes, como Manaus, Goiânia 
e Curitiba. 

e) metrópoles regionais, que constituem a primeira megalópole do país, como Fortaleza, Re-
cife e Salvador. 
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3. (UFRN) “[...] Há algumas décadas, a pobreza no Brasil se concentrava no campo e em peque-
nas e médias cidades desprovidas de iniciativas empresarias. Atualmente, ela se concentra em 
grandes cidades, onde se acentuaram os contrastes sociais.” 
 
O texto apresenta uma das faces do processo de urbanização brasileiro. Sobre esse processo, é 
correto afirmar que 

a) promoveu a redução do comércio e dos serviços devido à absorção de mão-de-obra no se-
tor industrial. 

b) iniciou a partir de núcleos urbanos localizados nas áreas interioranas do país. 
c) acentuou a elevação das taxas de natalidade ao favorecer a concentração de pessoas nas 

cidades. 
d) decorreu da industrialização e modernização do campo que acelerou a migração rural-ur-

bana. 
 
 
4. (PUC-SP) É comum encontrar, nas referências sobre a urbanização no século XX, menções ao 
fato de ela ter sido fortemente marcada pela metropolização. De fato, as metrópoles são funda-
mentais para se entender a vida urbana contemporânea. A respeito das metrópoles modernas 
brasileiras, pode-se afirmar que: 

a) não são aglomerações tão grandes quanto as de outros países, porque elas são fragmen-
tadas em vários municípios, como no caso de São Paulo. 

b) são configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus limites para além do 
núcleo municipal de origem, formando aglomerações multimunicipais. 

c) elas são aglomerações modestas em razão da inviabilidade de se administrar em países 
pobres áreas urbanas de grande porte. 

d) apenas uma delas pode ser considerada de fato metrópole, logo, não se pode afirmar que 
no Brasil houve uma urbanização metropolitana. 

e) elas estão com o seu crescimento paralisado, sofrendo, em alguns casos, encolhimento, 
em função de novas políticas de planejamento. 

 
 
5. (ENEM 2014) “A urbanização brasileira, no início da segunda metade do século XX, promoveu 
uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. O 
bonde foi a primeira vítima fatal. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. O trans-
porte coletivo saiu definitivamente dos trilhos.” 

(JANOT, L. F. A caminho de Guaratiba. Disponível em: www.iab.org.br. Acesso em: 9 jan. 2014) 
(adaptado). 

 
A relação entre transportes e urbanização é explicada, no texto, pela: 

a) retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa. 
b) demanda por transporte individual ocasionada pela expansão da mancha urbana. 
c) presença hegemônica do transporte alternativo localizado nas periferias das cidades. 
d) aglomeração do espaço urbano metropolitano impedindo a construção do transporte metro-

viário. 
e) predominância do transporte rodoviário associado à penetração das multinacionais auto-

mobilísticas. 
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