


01 - O crescimento da quantidade de
cidades;

02 - O desenvolvimento das redes de
transporte e comunicação, que passaram
a interligar todas as regiões do Brasil;
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03 - O crescimento desordenado do meio urbano, que crescia sem nenhum
planejamento, provocando diversos problemas ambientais e estruturais;

3



04- A acentuação das desigualdades
sociais nos centros urbanos, pois muitas
pessoas que chegavam às cidades não
possuíam escolaridade e acabavam
ficando desempregadas, aumentando,
assim, os índices de pobreza e violência
nos centros urbanos.
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01 - O intenso processo de urbanização ocorrido no Brasil,
principalmente a partir da década de 1950, gerou uma série de
problemas, pois a urbanização brasileira não teve o devido
planejamento. Quais os principais problemas detectados nas
cidades do Brasil?
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01 - O intenso processo de urbanização ocorrido no Brasil, principalmente a
partir da década de 1950, gerou uma série de problemas, pois a urbanização
brasileira não teve o devido planejamento. Quais os principais problemas
detectados nas cidades do Brasil?

A urbanização sem um devido planejamento tem como consequência
problemas de ordem ambiental e social. Entre eles podemos destacar o
inchaço das cidades, provocado pelo acúmulo de pessoas, a falta de
infraestrutura adequada, impactos significativos no meio ambiente,
poluições, engarrafamentos, violência, desemprego, desigualdade social,
sistema de saúde precário, educação, ausência de saneamento ambiental,
entre outros.
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02 - Dos estudos sobre a urbanização no Brasil sabemos que:

a) São Paulo e Rio de Janeiro funcionam como metrópoles nacionais, pois
exercem influência sobre todo o território brasileiro

b) O crescimento urbano depende do crescimento rural.

c) Não existe em nosso crescimento urbano o fenômeno da conurbação.

d) Os movimentos pendulares não ocorrem em nossos centros urbanos.

e) Se existe em nosso país o processo de conurbação, ele não é
consequência do desenvolvimento industrial.
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01 - Um conjunto de municípios contíguos e integrados 
socioeconomicamente à uma cidade central, com serviços públicos e 
infraestrutura comuns, define a:

a) metropolização
b) área metropolitana.
c) rede urbana
d) megalópole
e) hierarquia urbana
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02- Assinale a alternativa que não cita um dos fatores que contribuíram
para a intensificação da urbanização brasileira ao longo do século XX:

a) Expansão do processo de industrialização do país

b) A revolução verde e o consequente processo de mecanização do
campo

c) Execução de políticas públicas voltadas apenas para a população das
cidades

d) Aumento das desigualdades e da concentração fundiária no meio rural
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01 - As cidades da região Sudeste do Brasil foram as que mais
receberam migrantes oriundos do campo (êxodo rural) e também de
outras regiões do país (migrações regionais), fato que se deu de forma
mais acentuada na década de 1970 e nos anos posteriores. Assim, o
Sudeste consolidou-se como a região mais urbanizada do país. Tal
ocorrência pode explicar-se:

a) pelas preferências culturais dos migrantes.

b) pela maior presença de indústrias e empregos.

c) pela maior receptividade da população local.

d) pelo processo de marcha para o litoral do país.

e) pela alto preço do solo nas demais regiões.
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