
 

 

 

 

 

 

 

 

01-Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO apresenta um fator ligado à constituição e expansão do 
processo de urbanização: 
 
a) êxodo rural 
b) industrialização 
c) metropolização 
d) reforma agrária 
e) mecanização do campo 
 
02-O processo de urbanização ocorre a partir de fatores atrativos e repulsivos. Preencha a segunda coluna com base 
na primeira, identificando quais fenômenos enquadram-se nessas duas categorias mencionadas. 
Coluna 01 
(1) Fatores repulsivos 
(2) Fatores atrativos 
 
 
 
 
03-(UFAC) 
A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, dentre os quais, podemos 
destacar: 
 
a) Falta de infraestrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos centros urbanos. 
b) Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. 
c) Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. 
d) Acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento no número de favelas e cortiços. 
e) Luta pela posse da terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. 
 
04-Explique o que são as cidades denominadas globais. 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
05-Cite e comente um dos fatores que contribuíram para a intensificação da urbanização brasileira ao longo do século 
XX. 
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES ! 
 

 Leia a atividade avaliativa atentamente. 

 Responda com caneta  azul  ou  preta  não  deixe    nada a lápis. 

 Não pode haver rasura e uso de corretivo. 

 As respostas têm que estar no local próprio e à caneta, para 

que sejam consideradas. 

Coluna 02 
(  ) Concentração fundiária 
(  ) Industrialização 
(  ) Oferta de empregos urbanos 
(  ) Modernização do meio rural 

 


