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Simulado sobre Urbanização Brasileira 
Concurso Professor de Geografia 

 
 
01.(Ano:2018/Banca:CESPE) Julgue o item a seguir, com relação aos traços gerais da            
organização e da formação do espaço geográfico brasileiro na época da incorporação do             
Brasil ao império português. 
 
O sistema produtivo implantado no Brasil promoveu, desde o início da colonização, uma             
relação espacial de exploração econômica entre o espaço subordinante e o espaço            
subordinado. 
Certo  Errado 
 
02.(Ano:2018/Banca:CESPE) Julgue o item a seguir, com relação aos traços gerais da            
organização e da formação do espaço geográfico brasileiro na época da incorporação do             
Brasil ao império português. 
 
No âmbito do império português, a associação entre monocultura da cana-de-açúcar,           
trabalho escravo e grande propriedade surgiu no Nordeste brasileiro, com o custeamento da             
coroa. 
Certo  Errado 
 
03.(Ano:2018/Banca:CESPE) Julgue o item a seguir, com relação aos traços gerais da            
organização e da formação do espaço geográfico brasileiro na época da incorporação do             
Brasil ao império português. 
 
Nesse período, a produção dos espaços geográficos teve por base a formação de             
sucessivas áreas de atração e repulsão. 
Certo  Errado 
 
04. (Ano:2018/Banca:CESPE) Julgue o item a seguir, com relação aos traços gerais da             
organização e da formação do espaço geográfico brasileiro na época da incorporação do             
Brasil ao império português. 
 
A mineração foi uma atividade urbanizadora, principalmente para efetivar uma maior           
integração espacial interna no litoral do Brasil. 
Certo  Errado 
 
05.(Ano:2018/Banca:CESPE) Nas últimas décadas, as cidades têm representado uma         
grande conquista do homem moderno. Hoje em dia são elas que dirigem e organizam o               
mundo, pois concentram os grandes centros de decisões político-econômicas e          
científico-tecnológicas. Acerca do processo de urbanização brasileiro, julgue o item que           
segue. 
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A urbanização brasileira ocorreu, inicialmente, em áreas isoladas, como verdadeiras ilhas,           
generalizando-se somente a partir do século XX. 
Certo  Errado 
 
06. (Ano:2018/Banca:CESPE) Nas últimas décadas, as cidades têm representado uma          
grande conquista do homem moderno. Hoje em dia são elas que dirigem e organizam o               
mundo, pois concentram os grandes centros de decisões político-econômicas e          
científico-tecnológicas. Acerca do processo de urbanização brasileiro, julgue o item que           
segue. 
 
O processo de urbanização no Brasil constitui uma urbanização terciária, com crescimento            
de atividades terciárias qualitativamente pouco especializadas e de baixo valor agregado,           
inclusive as que fazem parte da economia formal. 
Certo  Errado 
 
07. (Ano:2018/Banca:CESPE) Nas últimas décadas, as cidades têm representado uma          
grande conquista do homem moderno. Hoje em dia são elas que dirigem e organizam o               
mundo, pois concentram os grandes centros de decisões político-econômicas e          
científico-tecnológicas. Acerca do processo de urbanização brasileiro, julgue o item que           
segue. 
 
A condição de acesso proporcionada pelos diferentes níveis de renda da população pouco             
interfere na dinâmica espacial da rede urbana brasileira. 
Certo  Errado 
 
08. (Ano:2018/Banca:MPE-GO) De acordo com a regionalização proposta por Milton Santos           
e Maria Laura Silveira, que dividiu o território brasileiro em quatro regiões, a região              
concentrada possui como principal característica: 
a) O meio técnico-científico-informacional de forma mais intensiva. 
b) A baixa densidade demográfica. 
c) A agricultura pouco mecanizada.  
d) O elevado número de bacias hidrográficas. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
09.(Ano:2018/Banca:CONSULPLAN) Do ponto de vista do planejamento urbano, as cidades          
podem ser divididas, quanto à sua origem, em espontâneas ou planejadas. As cidades             
espontâneas são aquelas que nascem sem nenhum planejamento prévio, ou seja, as            
pessoas é que foram se instalando em lugares de passagens de tropeiros, igrejas, portos,              
entre outros, formando, então, as cidades, com suas casas, comércios e serviços. As             
cidades planejadas surgem de um plano previamente elaborado. Urbanistas planejam as           
partes da cidade que, depois de construídas, passam a exercer funções predeterminadas,            
como administrativa, militar, industrial e residencial, entre outras. Constitui uma cidade com            
origem espontânea: 
a) Brasília – DF. 
b) Goiânia – GO. 
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c) Varginha – MG. 
d) Belo Horizonte – MG. 
 
10.(Ano:2018/Banca:CESPE) À Geografia está posto o desafio de pensar a cidade em sua             
perspectiva espacial, isto é, a necessidade da produção de um conhecimento que dê conta              
da construção de uma teoria da prática sócio-espacial urbana para desvendar a realidade             
urbana em sua totalidade e as possibilidades que se desenham no horizonte e para a vida                
cotidiana na cidade. Significa pensar o processo de reprodução do espaço urbano em suas              
várias dimensões. 
               Ana Fani. A produção do espaço urbano, São Paulo, 2011, p. 67 
 
Considerando que o texto precedente tem caráter unicamente motivador, julgue o item a             
seguir a respeito dos processos de urbanização e metropolização. 
 
Pensar a geografia de acordo com a necessidade de produção de um conhecimento capaz              
de construir uma teoria da prática socioespacial urbana passa pela fragmentação das            
categorias tempo e espaço, a fim de um melhor entendimento da totalidade. 
Certo  Errado 
 
GABARITO 
01. certo 
02. errado 
03. certo 
04. errado 
05. certo 
06. certo 
07. certo 
08. a 
09. c 
10. errado 
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