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 Exercícios Processo de Urbanização no Brasil 
 
1. Nota intitulada “Urbano ou rural?” foi destaque na coluna Radar, na revista Veja. Ela apresenta 
o caso extremo de União da Serra (RS), município de 1900 habitantes, dos quais 286 são 
considerados urbanos. A reportagem da revista apontou as seguintes evidências: a) A totalidade 
dos moradores sobrevive de rendimentos associados à agropecuária; b) A “população” de 
galinhas e bois é 200 vezes maior que a de pessoas; c) Nenhuma residência é atendida por rede 
de esgoto; d) Não há agência bancária  

JOSÉ ELI DA VEIGA. (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.), População e cidades: subsídios 

para o planejamento e para as políticas sociais. Campinas: Nepo / Brasília: UNFPA, 2010, p. 11.) 
 
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.  

 
SIMIELLI, Maria Elena Ramos. Geoatlas. São Paulo: Ática, 2006. 

 
Na imagem, visualiza-se a região da Baixada Santista, com as diversas cidades que compõem 
esse espaço do litoral paulista. 
A análise da imagem permite reconhecer a ocorrência do seguinte processo socioespacial 
comum  em cidades de áreas metropolitanas: 

a) Favelização 
b) Conurbação 
c) Gentrificação 
d) Verticalização 

 
 
4.                        CIDADE MÉDIA LIDERA CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO 
O crescimento da população brasileira na década de 90 foi mais intenso nas cidades de médio 
porte, que têm entre 50 mil e 500 mil habitantes, mostram os dados preliminares do Censo 2000 
(...). Os grandes centros urbanos - Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre - deram claros 
sinais de saturação da capacidade de crescimento entre 1991 e 2000. 
No mesmo período, pelo menos 50% das cidades médias tiveram crescimento igual ou superior a 
2% anuais, acima da taxa média do país, que ficou em 1,63%. 
São Paulo e Rio - as duas capitais que mais atraíam migrantes - cresceram muito abaixo do 
registrado no interior desses estados e no Brasil, e estão próximas à estagnação. A capital 
fluminense apresentou taxa anual de 0,74%, contra 1,7% do interior. A capital paulista cresceu 
0,85% ao ano, contra expansão de 2,17% do interior. 

(BARBOSA, Flávia. O Globo, 10/05/01.) 
 
Os novos dados do crescimento urbano no Brasil mostram que as maiores taxas de crescimento 
estão agora com as chamadas cidades médias e não mais com as grandes metrópoles. 
Uma dupla de fatores que ajudam a explicar esta tendência é: 

a) Investimentos estatais na industrialização do interior – políticas de controle das migrações 
internas. 

b) Crise no setor metropolitano de serviços – fragmentação municipal devido à política de 
emancipações. 
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c) Redução da fecundidade nos grandes centros – perda da capacidade de retenção de 

migrantes pelas metrópoles. 
d) Desenvolvimento da agroindústria com atração de mão de obra – assentamentos fundiários 

em regiões de conflito. 
 
 
5.  

 
Disponível em: <http://www2.uol.com.br/angeli>. Acesso em: 01 ago. 20 

 
A charge do cartunista Angeli (2006) se refere à: 

a) Natureza das políticas públicas que priorizam coisas e não pessoas. 
b) Forma como os migrantes são tratados nos grandes centros brasileiros. 
c) Discriminação sofrida por negros e nordestinos na cidade de São Paulo. 
d) Qualidade de vida de pedestres e motoristas nas metrópoles brasileiras. 

 
 
6. Leia com atenção: 
“Em Cidade de Muros, Tereza Caldeira [apresenta uma visão panorâmica]. Fala de São Paulo, 
mas sua leitura […] vale para boa parte das cidades do país: „A segregação – tanto social quanto 
espacial – e uma característica importante das cidades. As regras que organizam o espaço 
urbano são basicamente padrões de social e de separação. Essas regras variam cultural e 
historicamente, revelam os princípios que estruturam a vida publica e indicam como os grupos 
sociais se inter-relacionam no espaço da cidade.” 

(Antonio RISERIO. A Cidade no Brasil. São Paulo: Editora 34, 2012. p. 307). 
 
Considerando o texto e o fenômeno da segregação urbana nas cidades brasileiras, escolha a 
alternativa que melhor expressa essa questão. 

a) A intensidade da segregação urbana nas grandes metrópoles brasileiras desvaloriza os 
espaços públicos em beneficio dos espaços privados de convivência. 

b) A segregação e um fenômeno natural das grandes cidades brasileiras, devido ao seu 
tamanho, tanto que ela se repete, do mesmo modo, em todas as grandes cidades do 
mundo. 

c) A segregação urbana de fato se generaliza nas grandes cidades brasileiras, com a 
exceção daquelas que são litorâneas, pois nelas os espaços públicos são muito vigorosos. 

d) A segregação social e espacial das grandes cidades brasileiras implica um prejuízo para o 
convívio social urbano, mas não afeta a funcionalidade técnica das cidades. 
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e) Fenômenos comuns nas grandes cidades brasileiras, como condomínios fechados e 

shoppings centers, diminuem a segregação urbana, pois levam o centro para as periferias. 
 
 
7. Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem 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.abril.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 publico. 

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 
consequentes perdas materiais e humanas. 

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