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LEIA CUIDADOSAMENTE E COM MUITA ATENÇÃO O TEXTO, OS ENUNCIADOS E OBSERVE ATENTAMENTE AS 

FIGURAS PARA DEPOIS RESPONDER. PREENCHA O CARTÃO DE RESPOSTA E ENVIE PARA MIM. 

 

Cidades: urbanização e desigualdades sociais 

O tempo traz transformações para qualquer lugar. As cidades, portanto, também passam por 

transformações em suas paisagens: antigas construções são demolidas para dar lugar a novas, novas 

ruas são abertas ou ampliadas, novos bairros surgem e as pessoas ou vem procurar um novo lugar 

para viver ou deixam esse lugar em busca de outro. 

 

A ampliação das cidades brasileiras ocorre, geralmente, sem planejamento, ou seja, casas, 

comércios e ruas vão surgindo conforme a população daquele lugar a faz ocorrer. Esse crescimento 

desordenado causa problemas na qualidade de vida das pessoas, pois casas são construídas em áreas 

inapropriadas como encostas de morros, por exemplo. Ruas sem asfaltamento adequado, causam 

transtornos tanto no período da seca, com a poeira, quanto no período de chuvas com alagamentos e 

lama. Essa situação reflete a desigualdade social a qual a população brasileira enfrenta diariamente. 

Em uma mesma cidade observa-se a diferença entre bairros, pois há bairros que oferecem aos seus 

moradores uma boa distribuição dos serviços públicos além da uma infraestrutura adequada. 
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Por outro lado, os moradores dos bairros de periferia carecem de uma infraestrutura decente, 

pois sofrem com a falta de saneamento básico, ruas sem calçamentos, ineficiência na prestação de 

serviços básicos como coleta de lixo, iluminação pública, transporte coletivo, falta de creches, 

escolas, postos de saúde, entre outros, o que prejudica a qualidade de vida dos moradores desses 

bairros. 

Brasília, a capital de nosso país, foi totalmente planejada, isso claramente beneficia seus 

moradores que podem usufruir de uma infraestrutura adequada, que garante uma boa qualidade de 

vida. 

As conexões entre as cidades 

O Brasil possui 5.570 municípios, deste total 75% tem até 20 mil habitantes, ou seja, a maioria 

das cidades brasileiras é pequena. Porém, mais de 80% da população brasileira vive nas cidades 

médias e grandes. O aumento da população urbana é chamado de urbanização. O processo de 

urbanização do Brasil se tornou mais intenso a partir de 1940, quando uma boa parte da população 

deixou o campo e migrou para as grandes cidades. 

A população das cidades pequenas e grandes está conectada de diversas formas. Muitos 

moradores das cidades pequenas procuram nas cidades grandes serviços de saúde, educação, 

comércios etc. As cidades médias e grandes também estão conectadas entre si, rodovias, portos e 

aeroportos, garantem uma interação maior entre as populações dessas cidades. 

O processo de urbanização também modifica as paisagens rurais, uma vez que, há um aumento 

da interdependência entre campo e cidade, com maior circulação de pessoas, mercadorias e 

informações entre esses espaços. 

As metrópoles são cidades que possuem uma grande quantidade de habitantes, com várias 

atividades econômicas e intenso fluxo de comunicação e serviços. As capitais de cada estado 

brasileiro, são metrópoles que exercem forte influência no fluxo de bens e serviços para a população 

daquele estado. No entorno das metrópoles, agrupam-se vários municípios, que juntos formam uma 

região metropolitana. Nas regiões metropolitanas, a área urbana de um município une-se à de outro, 

formando uma área urbana contínua, ou seja, no dia a dia, não se percebe onde termina um município 

e onde começa o outro. 
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Quando ocorre a fusão de duas ou mais metrópoles, temos a formação de uma megalópole. 

Em nosso país, a primeira megalópole que está se formando abrange o eixo Rio de Janeiro – São 

Paulo/ Campinas. 

 

Marque apenas uma alternativa: 

Questão 1 

Quais as desvantagens da ampliação das cidades sem planejamento? 

(A)  Casas construídas em áreas inapropriadas, ruas sem asfaltamento, alagamentos, 

desmoronamentos. 

(B)  Melhores condições de vida e de trabalho. 

(C)  Escolas e sistema de saúde de qualidade. 

(D)  Ruas asfaltadas e rede de esgoto. 

 

Questão 2 

O que é a desigualdade social? 

(A)  É a diferença da infraestrutura dos bairros. 

(B)  É o pão com maionese e ovo frito. 

(C)  Parquinhos demolidos e abandonados. 

(D)  É a professora trabalhando de pijama. 

 

Questão 3 

“Não existe desigualdade social nas cidades brasileiras”. Essa frase é: 

(A) Verdadeira 

(B) Falsa  

(C) Enganosa 
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(D) Neuma das alternativas acima 

 

Questão 4 

Observe a charge: 

 

Por que ela quer morar naquele outro “mundo”? 

(A) para passear com os amigos 

(B) para usar a internet 

(C) por ter melhores condições de vida 

(D) por causa da rua asfaltada 

 

Questão 5 

O que é urbanização? 

(A) aumento de lixo urbano 

(B) aumento de esgoto urbano 

(C) aumento de luz 

(D) aumento da população urbana 
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Questão 6 

Como ocorre a conexão entre as cidades e o campo? 

(A) ineficiência na prestação de serviços básicos como coleta de lixo, iluminação pública, 

transporte coletivo, falta de creches e escolas; 

(B) ineficiência do planejamento na construção de moradias 

(C) poucos moradores das cidades pequenas procuram as cidades grandes, não precisam de 

serviços de saúde, educação, comércio, etc 

(D) muitos moradores das cidades pequenas procuram as cidades grandes serviços de saúde, 

educação, comércio, etc. 

 

Questão 7 

O que são metrópoles? 

(A)  São cidades que não possuem grande quantidade de habitantes 

(B)  São cidades que possuem grande quantidade de habitantes 

(C)  São cidades que talvez possuam grande quantidade de habitantes 

(D)  São cidades muito pequenas com poucas quantidades de habitante 

 

Questão 8 

Observe a imagem abaixo e depois assinale a alternativa correta: 
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Quais metrópoles tem maior população destacadas no mapa? 

(A) Goiânia e Distrito Federal 

(B) Recife e Fortaleza 

(C)  São Paulo e Rio de Janeiro 

(D)  Curitiba e Porto Alegre 

 

Questão 9 

“O tempo traz transformações para qualquer lugar”. Significa que: 

(A)  Mudanças em sua paisagem 

(B)  Mudanças em sua rotação e translação 

(C)  Mudança no calendário 

(D)  Nenhuma das alternativas 
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Questão 10 

Qual é a capital do nosso país que foi totalmente planejada? 

(A) São Paulo 

(B) Rio de Janeiro 

(C)  Brasília 

(D)  Nenhuma cidade do nosso país 
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