
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 
1) 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, Brasília 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, Recife e Salvador 
 
2) 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 fundamentais 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 fragmentadas 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 
 
3) Um olhar recente sobre o comportamento do processo de urbanização na América Latina permite afirmar que: 
 
a) em torno de 80% da população vive em áreas urbanas e apresenta cinco megacidades com mais de cinco milhões 

de habitantes: Cidade do México, Buenos Aires, Brasília, São Paulo e Montevidéu 
b) a grande oferta de moradias verificada na última década, resultante de políticas governamentais e 

empreendimentos privados da construção civil, praticamente eliminou o déficit habitacional, estabelecendo um 
equilíbrio entre demanda e oferta nesse setor 

c) o acelerado crescimento econômico do Brasil, verificado na última década, acelerou, também, a taxa de 
urbanização, a redução do nível de pobreza e a desigualdade econômica, colocando-o entre os primeiros países na 
igualdade de distribuição de renda, ao lado de Guatemala, Argentina e Uruguai 

d) nas últimas décadas, o crescimento demográfico tem se apresentado mais lento. Reduziram, também, o ritmo de 
crescimento da aglomeração nas grandes metrópoles e o deslocamento do campo para a cidade 

e) o desenvolvimento sustentável das cidades acompanha a sensível melhoria da qualidade de vida da população, a 
eliminação da pobreza e da desigualdade e a redução da violência 

 
4) Tendo como referência o texto abaixo, assinale a opção correta. 
 
“As cidades milionárias (com mais de um milhão de habitantes) que eram apenas duas em 1960 – São Paulo e Rio de 
Janeiro são cinco em 1970, dez em 1980, doze em 1991, treze em 2000 e quinze em 2010 (IBGE). Esses números 
ganham maior significação se nos lembrarmos que, historicamente, em 1872 a soma total das dez maiores cidades 
brasileiras não alcançavam um milhão de habitantes, pois somavam apenas 815.729 pessoas. Esta é a nova realidade 
da macro urbanização ou metropolização brasileira” (Adaptado. Santos, M. Urbanização Brasileira). 
 
a) No Brasil, a modernização do campo teve relação direta com a aceleração da urbanização, caracterizada por uma 

metropolização que se disseminou por várias regiões brasileiras 
b) Embora no mundo globalizado a tendência migratória campo-cidade seja pequena, o Brasil, em função da 

desorganização econômica e social e das ilusões de que a vida nas cidades apresenta mais perspectivas, mantém 
taxas elevadas de fluxo migratório 

c) Um ritmo de metropolização tão elevado, como o do Brasil, corresponde a índices equivalentes de crescimento 
industrial. Assim, a maior parte da população que se dirige às cidades é empregada no setor secundário 

d) Embora o ritmo de urbanização e metropolização no Brasil tenham sido muito elevados, o fenômeno ficou restrito 
às regiões Sul e Sudeste, pois foi justamente nessas regiões que ocorreu o maior crescimento industrial 

e) A urbanização brasileira, com seu caráter metropolitano, indica definitivamente a passagem de nosso país para o 
estágio de país desenvolvido e moderno. Sabe-se que todos os países considerados desenvolvidos são aqueles que 
apresentam elevados índices de urbanização 
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5) Sobre o tema “Urbanização”, analise as afirmações a seguir: 
 
1. A partir do final do século XIX, houve nos países desenvolvidos um processo de suburbanização da população de 

maior poder aquisitivo, que procurava distanciar-se das concentrações populacionais e industriais e dos problemas 
ambientais dos centros urbanos. 

2. A partir da década de 1950, houve uma ampliação considerável da superfície ocupada pelas cidades nos países 
subdesenvolvidos, num ritmo muito mais intenso do que o verificado nos países onde a urbanização acontecera há 
mais tempo. 

3. Toda cidade é uma forma de organização complexa, do ponto de vista socioespacial, pois seu desenvolvimento 
depende da infraestrutura administrativa, cultural e tecnológica. 

4. A cidade surgiu com as primeiras civilizações da Antiguidade, mas foi a partir da Revolução Industrial que surgiu o 
maior desenvolvimento urbano de toda a História da humanidade. 
 

Está(ão) correta(s): 
 
a) 1 e 2 
b) 2 e 4 
c) 1 e 4 
d) 2 e 3 
e) 1, 3 e 4 
 
6) Sobre as cidades globais, assinale a alternativa correta. 
 
a) São centros financeiros modernos, que concentram técnica e conhecimento, e independem do tamanho da 

população, como é o caso de Bruxelas 
b) Correspondem exclusivamente às capitais políticas dos países desenvolvidos, tendo como exemplo Paris 
c) Correspondem somente às dez mais populosas cidades do mundo, entre elas está Tóquio 
d) Estão concentradas nos países desenvolvidos e inexistem no continente africano e na América Latina 
e) São cidades planejadas que foram criadas no século XX, como Brasília 
 
7) Os mapas ilustram o processo de urbanização do território brasileiro ao longo da última metade do século XX. 
 

 
 
Analisando a geografia da urbanização brasileira, pode-se afirmar que: 
 
a) o fenômeno urbano no Brasil caracteriza-se pelo crescimento homogêneo das cidades na região Centro-Sul – 

sobretudo por causa da difusão das indústrias – e bastante heterogêneo no Nordeste, graças ao domínio dos 
latifúndios 

b) as cidades brasileiras ganharam expansão sob os eixos norte-sul (1970) e leste-oeste (1996), concentrando o 
maior número da população brasileira e acompanhando as mudanças no processo das migrações regionais 

c) esse processo de urbanização acompanha a concentração industrial e de serviços e forma uma rede urbana 
polarizada pelas metrópoles nacionais e regionais da faixa leste do território brasileiro 

d) a urbanização das regiões agrícolas marca uma mudança no eixo da urbanização, pois seu crescimento econômico 
é responsável pela atual interiorização da concentração de cidades, em detrimento das concentrações urbanas 
tradicionais 

e) a pequena expressão da urbanização nas regiões Norte e Centro-Oeste deve-se ao fato de as condições naturais 
apresentarem-se pouco propícias à industrialização e à concentração demográfica observadas nas regiões Sudeste 
e Sul 

 
 



 
8) Observe os conceitos urbanos abaixo e indique a alternativa que apresenta a definição e o exemplo corretos: 
 
a) Macrocefalismo – planejamento urbano adequado. Exemplo: Tóquio. 
b) Metrópole – conjunto de municípios que se aglomeram em torno de outro principal. Exemplo: Londrina. 
c) Megalópole – fusão de metrópoles. Exemplo: Washington-Boston. 
d) Conurbação – distanciamento repulsivo entre dois municípios ou mais. Campinas-São Paulo. 
e) Cidade global – cidade com capacidade de polarização internacional. Exemplo: Santiago. 
 
 
9) Nos últimos anos, ocorreram mudanças no padrão migratório brasileiro. As metrópoles do Sudeste já não 
apresentam o elevado grau de atração demográfica que tinham antigamente. Entre as causas desse fato, pode-se 
citar: 
 
a) o maior controle por parte do Estado brasileiro para inibir o crescimento descontrolado das cidades 
b) a criação das frentes pioneiras no Sul do país, que representam grande potencial de empregos na zona rural 
c) a redução das históricas diferenças econômicas entre as regiões, graças à modernização das atividades agrícolas 
d) a descentralização econômica, pois inúmeras empresas estão saindo do Sudeste e se instalando em outras regiões 
e) o empenho de órgãos, como o IBGE, que tentam promover o aumento das densidades demográficas no interior do 

país 
 
 
10) Com a acelerada urbanização da humanidade e o advento de gigantescas aglomerações urbanas, os especialistas 
no tema e as organizações internacionais logo criaram novos conceitos para dar conta dessas realidades. Dentre eles, 
existem os conceitos de megalópole, megacidade e cidade global. A respeito desses conceitos, seria correto afirmar 
que: 
 
1. Megalópole é uma gigantesca aglomeração urbana, com mais de 10 milhões de habitantes e onde há conurbação 

de inúmeras cidades vizinhas. 
2. Cidade global é uma imensa área urbana com uma população de no mínimo 10 milhões de habitantes. 
3. Megacidade é uma gigantesca aglomeração urbana com no mínimo 10 milhões de habitantes. 
4. Megalópole é uma região superurbanizada onde, numa pequena extensão de um território nacional, se concentram 

várias cidades milionárias, que possuem uma vida econômica bastante interligada. 
 
São verdadeiras as afirmativas: 
 
a) 1 e 2 
b) 2 e 3 
c) 3 e 4 
d) 1 e 4 
e) 2 e 4 
 
 
11) O efeito estufa é um fenômeno natural e consiste na retenção de calor irradiado pela superfície terrestre, pelas 
partículas de gases e água em suspensão na atmosfera que garante a manutenção do equilíbrio térmico do planeta e 
da vida. O efeito estufa, de que tanto se fala ultimamente, resulta de um desequilíbrio na composição atmosférica, 
provocado pela crescente elevação da concentração de certos gases que têm a capacidade de absorver calor. Qual das 
ações a seguir seria mais viável para minimizar o efeito acelerado do aquecimento global provocado pelas atividades 
do homem moderno? 
 
a) Redução dos investimentos no uso de tecnologias voltada para a captura e sequestro de carbono.  
b) Aumento da produção de energia derivada de fontes alternativas, como o xisto pirobetuminoso e os 

microorganismos manipulados geneticamente.  
c) Reduzir o crescimento populacional e aumentar a construção de usinas termelétricas.  
d) Reflorestamento maciço em áreas devastadas e o consumo de produtos que não contenham CFCs 

(clorofluorcarbonetos).  
e) Criação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) pelo Brasil e do Painel Intergovernamental sobre 

Mudança Climática (IPCC) pelos EUA. 
 
 
12) Com relação ao lixo doméstico produzido pela sociedade urbana do Brasil, é verdadeiro afirmar:  
 
a) um elevado percentual da receita municipal provém da reciclagem.  
b) a quase totalidade é constituída por plásticos, vidros e metais, facilmente decompostos em ambientes anaeróbicos. 

c) a maior parte é enterrada em aterros sanitários apropriados, o que elimina a possibilidade de contaminações.  
c) as áreas onde o lixo é depositado são inóspitas devido à proliferação de animais transmissores de doenças.  
d) os aterros sanitários são fertilizados pelos resíduos sólidos, enquanto os mananciais se beneficiam com o chorume. 
 
 
 
 
 
 



 
13) A representação esquemática remete a um dos mais importantes e interessantes aspectos das modificações 
climáticas induzidas pelo homem nas cidades. Julgue os itens seguintes, relativos a essas modificações, colocando 
VERDADEIRO ou FALSO:  

 
 
I. As cidades experimentam uma diminuição de material particulado no ar.  
II. Um fator ativo na criação de ilhas de calor é a queima de combustíveis fósseis.  
III. Durante o período da noite, as diferenças de temperatura entre as áreas rural e urbana desaparecem.  
IV. O esquema representa um efeito registrado em muitas cidades do planeta, porque o processo de urbanização 

está espalhado pelo mundo cabal. 
 
A Sequência correta é: 
 
a) F, F, F, F 
b) V, V, V, V 
c) F, V, F, V  
d) V, F, V, F 
e) F, F, V, V 
 
 
14) Analise o mapa a seguir:  

 
(Adaptado. Disponível em: Acesso em: 24 abr. 2009.) 

 
 
Com base no mapa e nos conhecimentos sobre regionalização mundial, analise as afirmativas a seguir:  
 
I. A distribuição das rotas conhecidas de lixo eletrônico indica que América do Sul e África são os destinos 

preferenciais do lixo eletrônico gerado pela Tríade.  
II. A velocidade do consumo e do descarte de aparelhos eletrônicos tornam o acúmulo desse tipo de resíduo 

duplamente grave nos países do Terceiro Mundo.  
III. A distribuição das fontes e destinos do lixo eletrônico reforça o caráter desigual das relações políticas e 

econômicas entre a Tríade e os países do Sul.  
IV. A localização dos destinos conhecidos do lixo eletrônico indica o risco de que grande parte da humanidade sofra 

os efeitos nocivos desses resíduos.  
 
Assinale a alternativa correta.  
 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.  
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.  
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.  
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.  
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas. 
 
 



 
15) O efeito estufa não é fenômeno recente e, muito menos, naturalmente maléfico. Alguns dos gases que o 
provocam funcionam como uma capa protetora que impede a dispersão total do calor e garante o equilíbrio da 
temperatura na Terra. Cientistas americanos da Universidade da Virgínia alegam ter descoberto um dos primeiros 
registros da ação humana sobre o efeito estufa. Há oito mil anos, houve uma súbita elevação da quantidade de CO2 
na atmosfera terrestre. Nesse mesmo período, agricultores da Europa e da China já dominavam o fogo e haviam 
domesticado cães e ovelhas. A atividade humana da época com maior impacto sobre a organização social e sobre o 
ambiente foi o começo do plantio de trigo, cevada, ervilha e outros vegetais. Esse plantio passou a exigir áreas de 
terreno livre de sua vegetação original, providenciadas pelos inúmeros grupos humanos nessas regiões com métodos 
elementares de preparo do solo, ainda hoje, usados e condenados, em razão dos problemas ambientais decorrentes. 
Aquecimento global e a nova geografia de produção no Brasil.  
 

Disponível em: . Acesso em: 23 jun. 2009. (com adaptações).  
 
Segundo a hipótese levantada pela pesquisa sobre as primeiras atividades humanas organizadas, o impacto ambiental 
mencionado foi decorrente  
 
a) da manipulação de alimentos cujo cozimento e consumo liberavam grandes quantidades de calor e gás carbônico.  
b) da queima ou da deterioração das árvores derrubadas para o plantio, que contribuíram para a liberação de gás 

carbônico e poluentes em proporções significativas.  
c) do início da domesticação de animais no período mencionado, a qual contribuiu para uma forte elevação das 

emissões de gás metano.  
d) da derrubada de árvores para a fabricação de casas e móveis, que representou o principal fator de liberação de 

gás carbônico na atmosfera naquele período.  
e) do incremento na fabricação de cerâmicas que, naquele período, contribuiu para a liberação de material 

particulado na atmosfera. 
 
 
Observe o mapa para resolver as questões 16 e 17: 
 

 
 
Segundo dados da ONU (2013), em 2011, 51% da população mundial (3.6 bilhões) passou a viver em áreas urbanas, 
em contraste com pouco mais de um terço registrado em 1972. 
Essa mudança tem implicado grandes metamorfoses do espaço habitado, levando à formação de megacidades 
(aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes) em todos os continentes. 
 
 
16) Indique os fatores que impulsionam a urbanização mundial, levando à formação de megacidades nos países 
menos desenvolvidos. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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17) Aponte, ao menos, três problemas relacionados à dinâmica do espaço urbano das megacidades em países menos 
desenvolvidos. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

18) As primeiras regiões metropolitanas foram criadas, no Brasil, no ano de 1974, justificadas pela necessidade de 
planejamento desses espaços. Explique o que é Região Metropolitana e, citando uma em particular, aponte alguns dos 
seus problemas de planejamento. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 
A ação intensiva do ser humano sobre o meio, em virtude da ocupação do solo, tanto no espaço urbano quanto no 
rural, altera as condições ambientais originais. Observe as figuras a seguir, que ressaltam a hidrografia como um 
elemento marcante da paisagem. 

 
 

  
 
19) Suponha que, na área rural em que se localiza o rio mostrado na figura 1, ocorreram chuvas intensas. Justifique 
por que o rio, nessa área, apresenta menor predisposição para transbordar. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

20) Mencione e explique um problema socioambiental provocado pelo transbordamento de rios em áreas urbanas. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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