1ª Série do ensino médio _ TD

16. As afirmações a seguir referem-se a alguns temas relacionados com um ramo da
Geografia denominado Geografia Urbana. Sobre o tema, assinale V, se verdadeira, ou F, se
falsa, marcando a opção correta:
( ) O rápido crescimento urbano, a partir do final do século XVIII, é uma das principais
características do desenvolvimento de economias mais avançadas.
( ) A Geografia Urbana estuda a localização e o arranjo espacial das cidades, analisando as
semelhanças e os contrastes existentes entre elas.
( ) O crescimento urbano pode ser considerado como um processo espacial e demográfico,
que reflete a importância assumida pelas cidades como locais de concentração
populacional.
( ) Um dos traços mais comuns das cidades modernas é o alto nível de diferenciação interna
nelas observado.
(A) V, F, V e V;
(B) F, V, V e V;
(C) F, V, F e V;
(D) V, V, F e F;
(E) F, V, V e F.
17. Todos os países centrais , assim como os periféricos industrializados, possuem altas
taxas de urbanização. No entanto, atualmente, mesmo os países periféricos, que apresentam
uma inexpressiva industrialização, vivem um intenso processo de urbanização, a chamada
urbanização:
(A) rural;
(B) terciária;
(C) secundária;

(D) periférica;
(E) primária.
18. O crescimento urbano e a urbanização são dois processos distintos, mas interligados. De
acordo com esse entendimento, assinale a afirmativa incorreta:
(A) A urbanização resulta do aumento do espaço físico das cidades, não ocorrendo
necessariamente as migrações campo_cidade.
(B) A taxa de urbanização aumenta quando o crescimento urbano é superior ao rural.
(C) O crescimento urbano ocorre quando há aumento vegetativo e/ou espacial da população
urbana.
(D) Com a industrialização, verificou-se um intenso processo de urbanização.
(E) O êxodo rural acarretou um intenso crescimento urbano e, conseqüentemente, um
acelerado processo de urbanização.
19. Relacione as colunas de acordo com as definições e assinale a opção correta:
(A) metropolização;
(B) sítio urbano;
(C) município;
(D) conurbação urbana;
(E) êxodo rural.
( ) composto pelo espaço urbano e rural;
( ) saída do campo para a cidade;
( ) território onde se instala um município;
( ) se relaciona ao surgimento de grandes cidades;
( ) união entre as áreas urbanas de dois ou mais municípios.
(A) C, A, B, E e D;
(B) A, C, B, D e E;

(C) C, A, B, D e E;
(D) C, E, B, A e D;
(E) C, E, D, A e B.
20. O movimento pendular da população que se verifica, diariamente, com bastante
intensidade, em quase todas as grandes cidades brasileiras, está associado a:
(A) movimentos rítmicos sazonais, resultantes da homogeneidade do espaço urbano;
(B) uma modalidade transumânica para aproveitar trabalhadores temporários nas áreas
centrais;
(C) expansão horizontal urbana e periferização de mão-de-obra;
(D) um intenso nomadismo gerado pela especulação imobiliária com verticalização da
marcha urbana;
(E) movimentos rítmicos sazonais ligados às atividades do setor terciário.
21. A modernização, processo de crescimento econômico dos países do Terceiro Mundo,
foi marcada no Brasil pelos seguintes fatos, exceto:
(A) intenso processo de urbanização, caracterizado, em especial, pela metropolização;
(B) declínio da participação do setor primário na renda nacional, em função do crescimento
econômico;
(C) maior equilíbrio na distribuição da renda, em função do crescimento econômico;
(d) diminuição progressiva dos índices de natalidade e de mortalidade como conseqüência
de uma melhoria sanitária e do acesso aos métodos contraceptivos;
(e) aumento percentual de empregos no setor terciário, decorrentes do inchamento urbano.
22. Relacione as colunas indicando a função de cada cidade dentro da hierarquia urbana e
assinale a opção correta:
(A) São José dos Campos;
(B) Belo Horizonte;
(C) Rio de Janeiro;
(D) Caraguatatuba;

(E) Nova York.
( ) metrópole internacional;
( ) cidade;
( ) metrópole nacional;
( ) centro regional;
( ) metrópole regional.
(a) E, D, C, A e B;
(b) A, D, C, E e B;
(c) E, D, B, A e C;
(d) E, D, A, C e B;
(e) A, D, C, E e B.
23. Reunião de duas ou mais cidades de crescimento contínuo, formando um único
aglomerado urbano. Este enunciado refere-se a:
(a) região polarizada;
(b) conurbação;
(c) megalópole;
(d) rede urbana;
(e) malha urbana.
24.
"Um dos principais aspectos da urbanização mundial é o aparecimento e a multiplicação
das metrópoles modernas. São, em geral, grandes aglomerações urbanas com populações
que, com freqüência, ultrapassam 1 milhão de habitantes. O crescimento das cidades, como
decorrência do extraordinário processo de urbanização, atingiu, em nossos dias, grandes
dimensões. No ano de 1850, apenas 1,7% da população mundial morava em cidades.
Estima-se que no ano 2000 este percentual ultrapasse 60% da população total."
(Adaptado de OLIVA, T. e GIASANTI, R. Temas de geografia mundial. Atual Editora,
1995, p. 107.)

Neste contexto, em relação às metrópoles do mundo, coloque "V", para verdadeira, ou "F",
para falsa, nas afirmativas abaixo e assinale a opção correta:
( ) O fenômeno da metropolização é, de forma geral, produto da Revolução Industrial.
( ) A transformação de certas cidades em metrópoles resultou da tendência à concentração
geográfica de produção, típica da economia industrial e capitalista.
( ) No Brasil, as metrópoles se caracterizam pelo antagonismo entre favelas e invasões de
um lado, e vazios urbanos e condomínios fechados, de outro.
( ) Porto Alegre e Curitiba são metrópoles que exercem uma polarização direta sobre o
espaço nacional.
( ) O fenômeno da "desmetropolização", que já ocorre em alguns países desenvolvidos,
vem ocorrendo também no Brasil, especialmente no caso das duas maiores metrópoles
brasileiras, representadas por São Paulo e Rio de Janeiro.
a) V, V, V, V e F;
b) V, F, F, V e V;
c) V, V, F, F e V;
d) V, V, V, F e F;
e) V, V, V, F e V.
25. A partir da década de 1970/80, fatos importantes ocorreram simultaneamente: início da
diminuição da concentração industrial no Sudeste, o processo de desconcentração industrial
no Brasil e a desmetropolização. Dentre os motivos que podem explicar esses fatos, citamse:
(a) o esgotamento dos recursos minerais no Sudeste e o aumento das necessidades de
exportação geradas pela entrada do Brasil na ALADI;
(b) a forte atuação do Estado criando incentivos fiscais para que indústrias do Sudeste se
instalassem em outras regiões e o desenvolvimento em âmbito nacional de infra-estrutura
de transportes e comunicações;
(c) o aumento das necessidades de combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo,
inexistentes no Sudeste, e a formação do Mercosul, que representa maiores exportações
para o País;
(d) o declínio acentuado dos fluxos migratórios em direção ao Sudeste e a descoberta de
importantes recursos minerais em vários pontos do país, como é o caso de Carajás;

(e) a limitação do espaço do Sudeste para a instalação de novos parques industriais e a
elevação generalizada dos padrões de renda e consumo da população brasileira.
26. A urbanização brasileira, que se acelerou na segunda metade do século XX, permitiu o
aparecimento de:
(a) megalópoles em regiões onde ocorre concentração industrial, como São Paulo,
Campinas e Fortaleza;
(b) cadeias produtivas interligadas por ferrovias, sendo as metrópoles o destino final da
produção industrial;
(c) metrópoles resultantes da ocupação litorânea no Nordeste, que mantêm a influência em
escala nacional;
(d) conurbação entre centros importantes como Brasília e Goiânia, constituindo uma
megacidade;
(e) metrópoles nacionais, como Rio de Janeiro, metrópoles regionais, como Belém, e
centros regionais.
27. Em 1940, segundo o IBGE, viviam no campo aproximadamente 69 pessoas de cada
100. Sessenta anos depois, uma inversão se processou: cerca de 81% da população vive nas
cidades.
A respeito do processo de urbanização da sociedade brasileira, analise as afirmativas:
I. A velocidade com que se deu a transferência de população do meio rural para o urbano
não foi acompanhada de igual ritmo na geração de emprego, razão pela qual há tantos
empregos precários nas cidades.
II. O conceito de urbano no Brasil (toda a sede de município) é o mesmo que aquele
seguido pela maioria dos países europeus, o que não deve significar que o processo de
urbanização experimentado pelas sociedades européias se assemelhe ao nosso.
III. Os hábitos de consumo não mudaram em razão da urbanização em nosso país e a
grande maioria da população continua sem ter acesso a bens como geladeira e televisão e
muito menos ainda ao automóvel.
IV. A urbanização ampliou a expectativa de vida do brasileiro, sobretudo pela grande
cobertura da rede de esgoto e do abastecimento de água, que atingiu mais de 90% dos
domicílios em todas as cidades do país.
Está(ão) correta(s):
(a) apenas I;

(b) apenas I e III;
(c) todas;
(d) apenas I, III e IV;
(e) nenhuma.
28. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD _ 2001), divulgados pelo IBGE, mostraram que a taxa de desemprego no Estado do
Rio de Janeiro atingiu seu nível mais alto, chegando a 12,2% da força de trabalho.
Com relação ao desemprego no Estado do Rio de Janeiro, são corretas as afirmativas
abaixo, à exceção de uma. Indique-a:
(a) o Rio de Janeiro vem perdendo empresas para outros estados.
(b) a crise no mercado de trabalho no Rio de Janeiro tem sido mais significativa na região
metropolitana.
(c) a indústria do petróleo, um dos sustentáculos econômicos do Rio de Janeiro, não é
intensiva em mão-de-obra.
(d) uma elevada parcela dos trabalhadores no Rio de Janeiro encontra-se na informalidade.
(e) o Rio de Janeiro é a metrópole com o menor percentual de trabalhadores qualificados.
29. O espaço geográfico vem passando por grandes transformações. Analise as afirmativas
a seguir, que versam sobre o processo de urbanização, ao longo da História:
I. As cidades mais antigas do mundo surgiram na Idade Média, em decorrência do
desenvolvimento das primeiras manufaturas e da atividade comercial, as quais
necessitavam de elevada concentração de população.
II. A urbanização intensificou-se com a Revolução Industrial e o desenvolvimento
tecnológico que repercutiu nos diversos segmentos da economia e dos serviços
possibilitando a existência de gigantescos aglomerados urbanos.
III. O crescimento das cidades ampliou a importância e o dinamismo econômico do campo,
o que garantiu, através do fornecimento de alimentos, a sobrevivência das populações
urbanas, e, através da produção de matérias-primas, a existência das indústrias.
Com base nas assertivas, é correto afirmar que:
(a) apenas I é verdadeira;

(b) apenas II é verdadeira;
(c) apenas III é verdadeira;
(d) apenas I e III são verdadeiras;
(e) apenas II e III são verdadeiras.
30. As grandes cidades dos países pobres concentram graves problemas socioambientais,
exceto:
(a) ausência de rede de esgotos;
(b) aumento dos empregos no mercado formal;
(c) precariedade dos transportes públicos;
(d) altos índices de doenças infectocontagiosas;
(e) "déficit" de moradias e de abastecimento de água.

