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URBANIZAÇÃO 

 

1. O processo de urbanização acelerou-se no Brasil a partir da década de 1960, resultando no 

crescimento da população urbana e na extensão da rede urbana por todo o território. No 

entanto, esse processo não foi equilibrado e teve como consequência: 

A) o esvaziamento populacional das cidades médias; 

B) o esvaziamento das Regiões Metropolitanas; 

C) a concentração de população nas cidades médias e pequenas; 

D) a concentração de população nas Regiões Metropolitanas; 

E) a expansão das cidades pequenas e o esvaziamento das capitais. 

 

2. Analise as afirmativas sobre as Metrópoles Brasileiras, colocando entre parênteses a letra V, 

quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A 

seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

( ) Brasília, Salvador, Campinas e Recife são metrópoles nacionais. 

( ) São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles globais. 

( ) Manaus, Goiânia e Salvador são consideradas como metrópoles regionais. 

A) V -F -V. 

B) V - V - F. 

C) F - V - V. 

D) V - F - F. 

E) F - V – F. 

 

Comentários 

Gabarito letra D 

O processo de urbanização brasileira não foi planejado, foi rápido e desordenado. Uma das 

consequências de como o processo se deu foi a concentração de população nas Regiões 

Metropolitanas, que ofereciam as melhores condições de trabalho e maior diversidade de 

serviços urbanos. 

Comentário: 

Gabarito letra C 

I - Falso. Somente Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo são metrópoles nacionais. 
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16. O Brasil nunca deixou de ter pobres, eles mudaram de lugar. Até a primeira metade do século 

XX, a população de menor renda do país estava localizada, em sua maioria, no campo. Na 

atualidade, a grande concentração de população de baixa renda encontra-se: 

A) nas áreas centrais das cidades; 

B) na Região Amazônica; 

C) nos municípios da periferia das Zonas Metropolitanas; 

D) nos estados da Região Centro-Oeste; 

E) nos pequenos municípios do Sudeste e do Sul. 

 

Características Gerais do Estado do Rio de Janeiro 

reconhecer as relações entre sociedade e o ambiente natural no Estado do Rio de Janeiro, 

destacando os impactos ambientais produzidos e as influências dos elementos naturais na 

sociedade fluminense. 

 

17. Segundo dados do Censo 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a população residente em aglomerados subnormais (popularmente conhecidos por 

comunidades ou favelas) representava 23% do total da população carioca. 

E contextualizando os aglomerados subnormais no território do município do Rio de Janeiro (RJ) 

é correto afirmar que: 

A) Nos últimos cinquenta anos, a cidade do Rio de Janeiro tem apresentado uma forte dinâmica 

de mudança de localização das favelas, dirigindo-se das áreas mais centrais, na porção leste da 

cidade, para as mais periféricas, na porção oeste. 

B) As regiões conhecidas como Complexo do Alemão, Santa Cruz, Méier, Barra da Tijuca, Ramos 

e Madureira abrigam, em conjunto, mais de oitenta por cento de todo o contingente de 

população moradora em favelas da cidade do Rio de Janeiro (RJ). 

C) As maiores proporções de habitantes em favelas se localizam nas zonas leste e norte da 

cidade do Rio de Janeiro, sendo que a explicação territorial para tal aglomeração é a expressiva 

presença de equipamentos sociais e de serviços nestas regiões. 

D) Os aglomerados subnormais cariocas são reconhecidamente áreas de ocupação das áreas 

mais planas e péssimas condições de infraestrutura urbana. 

 

 

Comentários 

Gabarito letra C 

Com 84% da população vivendo nas cidades, os municípios da periferia das regiões 

metropolitanas passaram a concentrar o maior contingente de população de baixa renda no 

Brasil. 
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Identificar as principais regiões do Estado e suas características gerais. 

Apresentar noções básicas sobre a geografia do Município do Rio de 

Janeiro. 

Reconhecer aspectos gerais do processo de favelização e suas 

características atuais. 

 

 

26. Os fragmentos abaixo se referem às características de algumas regiões fluminenses. Leia-os 

atentamente: 

FRAGMENTO 1 

Esta tradicional região fluminense apresenta considerável parcela da população 

economicamente ativa empregada no setor terciário. De modo que a agroindústria açucareira, 

juntamente com a produção do açúcar/álcool se posiciona com destaque na economia regional. 

Não obstante, a relevância político-econômica desta região tem mudado em função de produtos 

altamente rentáveis e necessários à 4 economia nacional 

FRAGMENTO 2 

Ainda que recorrentes, os problemas ambientais e sociais nesta região são acentuados por 

eventos de ordem natural. No entanto, em função das atividades industriais e turísticas bem 

estruturadas, observa-se um dinamismo na produção têxtil, vestuário e metalurgia. Predomina 

também nesta região a indústria tradicional, representada por pequenas e médias empresas, 

sobretudo as de vestuário e têxteis. 

FRAGMENTO 3 

Destaque industrial no cenário fluminense, esta região apresenta aglomerações urbanas que 

tem possibilitado dinamismo geoeconômico catalisador para o Estado do Rio de Janeiro e para 

outros dois estados da região sudeste. Não obstante, com o crescimento urbano e industrial 

mazelas têm proliferado na mesma velocidade, ou seja, impactos ambientais, perda da 

qualidade de vida da população, submoradias e crescentes índices de violência. 

Considerando os fragmentos acima, podemos afirmar que: 

A) As características do fragmento 1 se referem à região Centro Sul fluminense. 

B) A região da Costa Verde fluminense é corretamente caracterizada pelo fragmento 2. 

C) O fragmento 3 revela contextos da região Médio Paraíba. 

D) Os fragmentos 1 e 3 são relacionados às características da Região Metropolitana. 
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30. Não é um município que integre a Região das Baixadas Litorâneas: 

A) Araruama. 

B) Casimiro de Abreu. 

C) Saquarema. 

D) Armação de Búzios. 

E) Macaé. 

 

 

 

Identificar em textos e gráficos situações problema típicas 

da sociedade fluminense e reconhecer formas de reduzir os 

problemas gerados em tais situações. 

Apresentar noções de localização espacial dentro do Estado 

do Rio de Janeiro a partir da utilização de mapas. 

 

 

 

 

 

D – Incorreto. A região Serrana apresentou NÃO apresentou a maior taxa de crescimento no 

período entre 1991 e 2000, e sim a MENOR de todos os períodos. 

Comentários 

Gabarito letra E 

A cidade de Macaé, com cerca de 250 mil habitantes, NÃO faz parte da região das Baixadas 

Litorâneas do Rio de Janeiro, sendo parte da região Norte Fluminense. 

A – Incorreto. Araruama faz, SIM, parte da região das Baixadas Litorâneas, na microrregião 

de Lagos. 

B – Incorreto. O município de Casimiro de Abreu faz parte da região das Baixadas Litorâneas. 

C – Incorreto. Saquarema também é uma cidade da microrregião de Lagos, na região das 

Baixadas Litorâneas. 

D – Incorreto. O município de Armação de Búzios também está na mesma categoria expressa 

nas alternativas anteriores. 
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URBANIZAÇÃO 

 

1. O processo de urbanização acelerou-se no Brasil a partir da década de 1960, resultando no 

crescimento da população urbana e na extensão da rede urbana por todo o território. No 

entanto, esse processo não foi equilibrado e teve como consequência: 

A) o esvaziamento populacional das cidades médias; 

B) o esvaziamento das Regiões Metropolitanas; 

C) a concentração de população nas cidades médias e pequenas; 

D) a concentração de população nas Regiões Metropolitanas; 

E) a expansão das cidades pequenas e o esvaziamento das capitais. 

 

2. Analise as afirmativas sobre as Metrópoles Brasileiras, colocando entre parênteses a letra V, 

quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A 

seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

( ) Brasília, Salvador, Campinas e Recife são metrópoles nacionais. 

( ) São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles globais. 

( ) Manaus, Goiânia e Salvador são consideradas como metrópoles regionais. 

A) V -F -V. 

B) V - V - F. 

C) F - V - V. 

D) V - F - F. 

E) F - V – F. 

 

3. Considere as seguintes afirmações: 

I. A falta de moradias ou déficit habitacional é uma das consequências do rápido crescimento da 

metrópole paulista. 

II. A região metropolitana de São Paulo tem como uma de suas características a pequena 

desigualdade socioeconômica entre seus habitantes. 

III. Um dos grandes desafios da metrópole paulista é ampliar a mobilidade urbana. 

Está correto o que se afirma APENAS em 

A) I. 

B) I e III. 

C) I e II. 
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B) Parque Estadual do Caparaó. 

C) Parque Estadual do Desengano. 

D) Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. 

E) Parque Estadual do Itajurú. 

 

23.  

 

A sequência de imagens, acima, indica, respectivamente, uma: 

A) foto sobre a degradação ambiental da cidade do Rio de Janeiro e outra sem degradação. 

B) foto sobre o Rio do século XIX e uma representação gráfica da cidade nos tempos atuais. 

C) foto de satélite da zona sul do Rio de Janeiro e sua representação gráfica correspondente. 

D) foto de satélite da zona oeste do Rio de Janeiro e sua representação gráfica correspondente. 

 

24. A pirâmide etária representa a estrutura de uma população por gênero e por idade. Observe 

as pirâmides etárias do Estado do Rio de Janeiro em dois momentos distintos. 

 

As alterações na base e no topo da pirâmide têm como causa, respectivamente: 
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Gabarito 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
D C B C C C D D C B 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
E D A B A C A D B D 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

B C C B B C D A A E 
 

31 32 33 34 35 
C B B B C 

 

 


