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Parte I – Conceitos fundamentais e o processo de urbanização 
 
Questão 1)  (PUC-MG) O crescimento urbano e a urbanização são dois processos distintos, mas 
interligados. De acordo com esse entendimento, assinale a afirmativa INCORRETA.  

a) A taxa de urbanização aumenta quando o crescimento urbano é superior ao rural.  
b) A urbanização resulta do aumento do espaço físico das cidades, não ocorrendo necessariamente 
as migrações campo-cidade.  
c) Com a industrialização, verificou-se um intenso processo de urbanização.   
d) O crescimento urbano ocorre quando há aumento vegetativo da população e/ou espacial.  
 
Questão 2)  (UFC - 2010 - Adaptada) O processo de urbanização é um dos traços marcantes do 
mundo contemporâneo presente em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, entretanto, a 
urbanização apresenta características distintas em cada uma dessas realidades. Analise as 
afirmações a seguir sobre essas características.  
 
I. Nos países desenvolvidos, as cidades estruturam-se gradativamente para absorver os migrantes e, 
por conseguinte, melhoram as condições de moradia, de serviços e a oferta de emprego.  
II. Nos países em desenvolvimento, a urbanização acelerada está associada às péssimas condições 
de vida no campo e à estrutura fundiária concentrada, o que estimula o êxodo rural.  
III. Nos países em desenvolvimento, o rápido e desordenado crescimento das cidades deu origem ao 
fenômeno denominado macrocefalia urbana.  
IV. Nos países desenvolvidos, a urbanização está relacionada à presença da indústria na cidade e à 
ausência de técnicas modernas no campo, o que acentuou a migração rural-urbana.  
 
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Apenas II é verdadeira.  
b) Apenas I e II são verdadeiras.  
c) Apenas I, II e III são verdadeiras.  
d) Apenas I, II e IV são verdadeiras.  
e) Apenas II, III e IV são verdadeiras. 
 
 

Questão 3) (FUVEST - 2018) As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia; e tudo pago 
adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, quinhentos réis; sabão à parte. As moradoras do 
cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar. (...) E, mal vagava uma das casinhas, 
ou um quarto, um canto onde coubesse um colchão, surgia uma nuvem de pretendentes a disputá-
los. E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas 
de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de três e quatro palmos, que 
apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o 
revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar. 

Aluísio Azevedo, O cortiço.  
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Nas cidades brasileiras, particularmente no último quartel do século XIX, novas formas urbanas são 
constituídas, como os cortiços e as favelas. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar: 
a) A expansão periférica no século XIX, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, teve significativa 
presença de cortiços, devido à chegada massiva de imigrantes japoneses. 
b) A maior concentração dos cortiços da cidade de São Paulo, presentes no último quartel do século 
XIX, localizava-se na porção mais central da aglomeração urbana.  
c) A primeira favela carioca teve sua origem no forte empobrecimento da população no contexto da 
crise cafeeira na região serrana do Rio de Janeiro. 
d) As primeiras favelas brasileiras se originaram devido à expansão da atividade industrial, no 
centro da cidade de São Paulo, no início do último quartel do século XIX. 
e) Nas cidades do Vale do Paraíba, durante a expansão cafeeira, os cortiços eram muito frequentes, 
por conta da presença de imigrantes italianos empobrecidos. 
 
Questão 4) (UNESP - 2016)  

 
(Department of Economic and Social Affairs. World urbanization prospects, 2015. Adaptado.). 

Avaliando o gráfico e considerando os conhecimentos acerca do espaço urbano no mundo 
contemporâneo, é correto afirmar que 
a) as taxas de urbanização entre países com mesma renda apresentam baixa variação. 
b) o aumento na taxa de urbanização de um país ocorre atrelado à mudança em seu nível de renda. 
c) o desenvolvimento econômico não constitui uma condição necessária para a urbanização. 
d) o nível de urbanização tende a se estabilizar com o aumento da renda. 
e) os países com pequena população tendem a se localizar entre aqueles com baixa urbanização. 
 
Questão 5) (FEI-SP)  Segundo o geógrafo Milton Santos, metrópoles seriam grandes cidades que se 
irradiam sobre um vasto território e [são] dotadas de uma importante gama de atividades destinadas 
a satisfazer as exigências da vida cotidiana da totalidade da população nelas contida [...]  

apud OLIVA, J.; GIANSANTI, R. Temas da Geografia Mundial. São Paulo: Atual Editora, 1995. p. 116.  



Podem ser considerados fatores responsáveis pela formação das metrópoles, EXCETO  
a) a modernização do Estado, que possibilitou a transformação de algumas cidades em centros de 
produção, de circulação e de informação.  
b) a transformação nas formas de produção e de gerência da produção, que levou à criação de 
gigantescos empreendimentos financeiros e administrativos em algumas cidades.  
c) o crescimento da participação do setor primário na economia mundial.  
d) o desenvolvimento das tecnologias de comunicação (telefone, fax, computadores, etc.) 
e) o desenvolvimento das tecnologias urbanas - meios de transporte como trens, metrô, ônibus; 
construções verticais; sistemas de saneamento, etc.  
 
Questão 6) (ENEM - 2016) O conceito de função social da cidade incorpora a organização do 
espaço físico como fruto da regulação social, isto é, a cidade deve contemplar todos os seus 
moradores e não somente aqueles que estão no mercado formal da produção capitalista da cidade. A 
tradição dos códigos de edificação, uso e ocupação do solo no Brasil sempre partiram do 
pressuposto de que a cidade não tem divisões entre os incluídos e os excluídos socialmente. 
QUINTO JR., L. P. Nova legislação urbana e os velhos fantasmas. Estudos Avançados (USP), n. 47, 2003 (adaptado). 

Uma política governamental que contribui para viabilizar a função social da cidade, nos moldes 
indicados no texto, é a 
a) desregulamentação do setor imobiliário em áreas favelizadas. 
b) disseminação de equipamentos culturais em locais turísticos. 
c) implantação de centros comerciais em eixos rodoviários. 
d) proibição de construções residenciais em regiões íngremes. 
e) qualificação de serviços públicos em bairros periféricos. 
 
Parte II – Rede urbana e hierarquia urbana 
 
Questão 7) (UNESP - 2016)   

Relações entre as aglomerações na rede urbana 

 

 
Os esquemas apresentam redes urbanas com diferentes hierarquias.  
 
 

 



a) EXPLIQUE a diferença entre rede urbana e hierarquia urbana. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b) EXPLIQUE como se dão as relações entre as aglomerações urbanas nos esquemas apresentados. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Questão 8) (CEFET-MG - 2016) Analise o modelo de rede geográfica: 

 
Fonte: DICKEN, P. Mudança global: mapeando as novas fronteiras da economia mundial. Porto Alegre: Bookman 

2010. 

Considerando-se hipoteticamente o Brasil como uma “ilha de relativa prosperidade e oportunidade 
econômica”, e com o potencial de atrair investimentos estrangeiros diretos, afirma-se que:  



I- As indústrias filiais instaladas controlam e coordenam as redes de produção global.  
II- As empresas instaladas retornam parte significativa dos lucros para os pontos de mecanismos 
regionais.  
III- As corporações transnacionais regulamentam o desenvolvimento da ciência e tecnologia local. 
IV- As fábricas estrangeiras são atraídas pelos incentivos fiscais oferecidos para alocar capital 
produtivo. 

Estão corretas apenas as afirmativas  
a) I e III.  
b) I e IV.  
c) II e III.  
d) II e IV. 
 
Questão 9) (ENEM - 2016) O Rio de Janeiro tem projeção imediata no próprio estado e no Espírito 
Santo, em parcela do sul do estado da Bahia, e na Zona da Mata, em Minas Gerais, onde tem 
influência dividida com Belo Horizonte. Compõem a rede urbana do Rio de Janeiro, entre outras 
cidades: Vitória, Juiz de Fora, Cachoeiro de Itapemirim, Campos dos Goytacazes, Volta Redonda - 
Barra Mansa, Teixeira de Freitas, Angra dos Reis e Teresópolis. 

Disponível em: http://ibge.gov.br. Acesso em: 9 jul. 2015 (adaptado). 

O conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro é: 
a) Área de conurbação. 
b) Frente pioneira. 
c) Periferia metropolitana.  
d) Região polarizada. 
e) Zona de transição. 
 
Questão 10) (UERJ - 2016)  

 

No mapa, são informados tanto a intensidade dos fluxos de passageiros por via aérea quanto o 
correspondente movimento de passageiros em cada cidade, no ano de 2010.  
 



De acordo com as informações, a rede de cidades do Brasil é caracterizada pelo seguinte aspecto:  
a) constituição de áreas conurbadas.  
b) ocorrência de hierarquia urbana.  
c) periferização de regiões metropolitanas. 
d) prevalência de centro primaz.  
 
Questão 11) (UNICAMP - 2015) A gestão pública e empresarial mantém relações complexas, 
hierárquicas, de controle entre centros urbanos, propagando decisões, definindo relações e 
destinando investimentos.  

(Adaptado de Regiões de Influência das cidades – 2007. IBGE. Disponível em 
www.mma.gov.br/estrutura/PZEE_/arquiv os/regra_28.pdf.)  

Segundo o IBGE, os três principais centros de gestão empresarial que exercem acentuado comando 
sobre o conjunto do território brasileiro são, em ordem de importância, 
a) Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. 
b) Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. 
c) Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília.  
d) São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília.  
 
Questão 12) (ENEM - 2009) As cidades não são entidades isoladas, mas interagem entre si e 
articulam-se de maneira cada vez mais complexa à medida que as funções urbanas e as atividades 
econômicas se diversificam e sua população cresce. Intensificam-se os fluxos de informação, 
pessoas, capital, mercadorias e serviços que ligam as cidades em redes urbanas. Sobre esse processo 
de complexificação dos espaços urbanos é correto afirmar que  
 
a) a centralidade urbana das pequenas cidades é função da sua capacidade de captar o excedente 
agrícola das áreas circundantes e mantê-lo em seus estabelecimentos comerciais.  
b) a descentralização das atividades e serviços para cidades menores ocasiona perda de poder 
econômico e político das cidades hegemônicas das redes urbanas. 
c) as capitais nacionais são sempre as grandes metrópoles, pois concentram o poder de gestão sobre 
o território de um país, além de exportarem bens e serviços.  
d) as grandes redes de supermercados organizam redes urbanas, pois seus esquemas de distribuição 
atacadista e varejista circulam pelas cidades e fortalecem sua centralidade.  
e) o desenvolvimento das técnicas de comunicação, transporte e gestão permitiu a formação de 
redes urbanas regionais e nacionais articuladas a redes internacionais e cidades globais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parte III – Aglomerações urbanas 
 
Questão 13) (FUVEST - 2016)  

 
Sobre as 20 aglomerações urbanas mais populosas do mundo, conforme gráfico ao lado, é correto 
afirmar: 
a) 25% delas estão em países da Europa Oriental, em que há boa distribuição de renda e serviços 
públicos essenciais gratuitos. 
b) 50% delas estão localizadas na América Latina, em países subdesenvolvidos e pouco 
industrializados. 
c) A maioria delas se encontra na Ásia, e, dentre estas, predominam as localizadas em países com 
economias desenvolvidas ou em desenvolvimento. 
d) Mais de 50% delas encontram-se em países desenvolvidos, com alto PIB e alta distribuição de 
renda. 
e) O segundo maior número dessas aglomerações encontra-se em países da África, as quais se 
caracterizam por baixo IDH. 
 
Questão 14) (UFRB - 2008)  

 



A partir da análise do mapa e dos conhecimentos sobre densidade demográfica e grandes cidades, 
pode-se concluir:  
 
01. O Hemisfério Norte concentra a maior parte das áreas do continente americano, africano, 
asiático e a superfície total da Europa, porém, quanto à distribuição da população, é possível 
detectar algumas áreas muito populosas e povoadas (formigueiros humanos) e outras praticamente 
despovoadas (anecúmenas).  
02. As maiores aglomerações urbanas do mundo, que, na primeira metade do século passado, 
ficavam concentradas nos países desenvolvidos, estão cada vez mais localizadas nos países em 
desenvolvimento da América Latina e da Ásia. 
04. O atual cenário de povoamento rarefeito que caracteriza a Europa Ocidental decorre do 
quantitativo de perdas humanas registradas no decorrer da Primeira e da Segunda Guerra Mundial.  
08. As cidades denominadas metrópoles mundiais ou cidades globais, caracterizam-se por 
polarizarem espaços que ultrapassam os limites nacionais, fazendo sentir sua influência econômica, 
cultural e política em partes do globo, às vezes, até em sua totalidade.  
16. A região Sudeste brasileira contém mais da metade da população do país e apresenta, nos 
últimos anos, um crescimento maior da população nas capitais dos estados em relação às cidades do 
interior, porém, seus indicadores sociais são os piores do Brasil.  
32. O crescimento de São Paulo, um dos maiores conglomerados urbanos do mundo, deu origem a 
uma vasta área urbana que reúne em torno dela dezenas de municípios, formando uma conurbação.  

Soma das alternativas CORRETA = (___) 
 
Questão 15)  (FUVEST - 2009) 

 
 
A recente urbanização brasileira tem características parcialmente representadas nas situações I e II 
dos esquemas anteriores. Considerando essas situações, é CORRETO afirmar que, entre outros 
processos,  
a) I representa a involução urbana de uma metrópole regional.  
b) I representa a perda demográfica relativa da cidade central de uma região metropolitana.  
c) II representa a formação de uma região metropolitana, a partir do fenômeno da conurbação.  
d) II representa a fusão político-administrativa de municípios vizinhos. 
e) II representa o desmembramento territorial e a criação de novos municípios.  
 



Questão 16) (UNIFESP - 2009) No Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-
se uma intensa metropolização, da qual resultaram  
a) cidades médias, que se industrializaram após a abertura econômica da década de 1990, como 
Campinas e Ouro Preto.  
b) cidades mundiais, que receberam vultosos investimentos externos no início do século XXI, como 
Belo Horizonte e Rio de Janeiro.  
c) megacidades dispersas pelo país, graças ao retorno de imigrantes, como Manaus, Goiânia e 
Curitiba.  
d) metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e 
Rio de Janeiro.  
e) metrópoles regionais, que constituem a primeira megalópole do país, como Fortaleza, Recife e 
Salvador. 
 
Questão 17) (UNICAMP - 2016) O processo contemporâneo de metropolização do espaço e a 
grande metamorfose que vem ocorrendo em algumas metrópoles têm significado mudanças 
territoriais expressivas. Há intensificação e multiplicidade de fluxos de pessoas, mercadorias e 
informações, bem como crescimento do número de cidades conurbadas, onde não se distingue 
muito bem, na continuidade da imensa área construída, o limite municipal de cada uma delas. Tanto 
em São Paulo, por exemplo, como na Cidade do México, em Buenos Aires ou em Santiago, vamos 
encontrar a manifestação desse momento mais avançado da urbanização. 

(Adaptado de Sandra Lencioni, A metamorfose de São Paulo: o anúncio de um novo mundo de aglomerações difusas. 
Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, n.120, p. 133-148, jan./jun., 2011.) 

Tendo em vista a metrópole contemporânea, é correto afirmar que se trata de uma 
a) metrópole compacta e coesa, organizada exclusivamente por uma estrutura hierárquica de fluxos 
imateriais. 
b) metrópole dispersa e fragmentada, organizada exclusivamente por uma estrutura hierárquica de 
fluxos materiais. 
c) única aglomeração, mas dispersa e fragmentada, onde fluxos imateriais regem um conjunto 
diferenciado de lugares. 
d) única aglomeração, pois é compacta e coesa, onde fluxos imateriais regem um conjunto 
diferenciado de lugares. 
 
Questão 18) (UNICAMP - 2018)  

 



Santa Catarina exemplifica um fenômeno nacional: a criação de Regiões Metropolitanas (RMs). 
Considerando a aplicação desse instrumento de planejamento territorial no Estado em questão, 
assinale a alternativa correta. 
a) Em função de intensa urbanização regional foi criada a RM de Florianópolis nos anos 1970; já as 
demais RMs somente se justificaram a partir das mudanças demográficas e econômicas da década 
passada. 
b) Está em curso a formação de uma cidade-região no Estado, impulsionando profundas 
transformações na rede urbana, o que justificou a criação das onze RMs para viabilizar o 
planejamento e a gestão territorial. 
c) O adensamento populacional, com a formação de grandes cidades conurbadas em todas as 
regiões do Estado, levou ao diagnóstico de que há um processo generalizado de metropolização e 
justificou a criação das onze RMs. 
d) O real processo de metropolização em Santa Catarina, dinamizado nas últimas décadas, não 
abrange a totalidade do Estado, permitindo concluir que a criação das onze RMs obedeceu a 
critérios mais políticos do que técnicos. 
 
Questão 19) (UNESP - 2017) Alguns estudos recentes mostram que, de fato, há uma mudança 
ocorrendo na equação das migrações internas e na conformação das redes urbanas, com um novo 
papel de protagonismo regional dessas cidades médias, cuja população e PIB crescem mais do que 
as grandes cidades brasileiras. 

(João S. W. Ferreira e Luciana Ferrara. “A formulação de uma nova matriz urbana no Brasil”. In: Tarcisio Nunes et al. 
(orgs.). Habitação social e sustentabilidade urbana, 2015. Adaptado.) 

Assinale a alternativa que indica corretamente o fenômeno urbano caracterizado no excerto. 
a) Desmetropolização. 
b) Favelização. 
c) Gentrificação. 
d) Segregação socioespacial. 
e) Verticalização. 
 
Questão 20) (UNIFOR - 2008) Observe o mapa a seguir. 

 
 
 

A leitura do mapa e os conhecimentos sobre a urbanização mundial permitem afirmar que  



a) a elevação da cidade à categoria de megacidade depende muito mais da infraestrutura urbana do 
que do número de habitantes.  
b) além de apresentarem grande número de habitantes, as megacidades ainda exercem funções de 
cidades globais.  
c) como o processo de industrialização ocorre simultaneamente ao de urbanização, atualmente todas 
as megacidades são fortemente industrializadas.  
d) há uma forte tendência de cada vez mais as megacidades se concentrarem nos países do sul que 
ainda não completaram a transição demográfica. 
e) uma das características básicas das megacidades é a localização junto ao litoral, pois a função 
portuária é decisiva para o crescimento urbano.  
 
Questão 21) (FUVEST - 2008) 
 

 
Disponível em: <www.un.org/esa/population>. Acesso em: 22 set. 2007.  

O mapa anterior retrata a distribuição espacial, no planeta, de núcleos urbanos com mais de 10 
milhões de habitantes, as megacidades. Sobre as megacidades e os processos que as geraram, é 
CORRETO afirmar que  
a) a maior do mundo, Tóquio, teve vertiginoso crescimento após a Segunda Guerra Mundial, em 
razão do expressivo desenvolvimento econômico do Japão nesse período.  
b) a maior parte delas localiza-se em países de elevado PIB per capita, tendo sua origem ligada a 
índices expressivos de crescimento vegetativo e êxodo rural.  
c) as latino-americanas cresceram em razão das riquezas geradas por atividades primárias e do 
dinamismo econômico decorrente de suas funções portuárias.  
d) as localizadas em países de economia menos dinâmica cresceram lentamente devido à expansão 
do setor primário.  
e) as localizadas no Oriente Médio são expressivas em número, em razão do desenvolvimento 
econômico gerado pelo petróleo. 
 

 
 
 
 
 



Questão 22) (FUVEST – 2017) Segundo o relatório Perspectivas da Urbanização Mundial, 
publicado pela ONU em 2015, mais da metade das grandes aglomerações urbanas do mundo 
encontra-se no continente asiático.  
 

 
 
Considere apenas a área assinalada no mapa, onde estão localizadas algumas dessas grandes 
aglomerações urbanas. 
 
a) EXPLIQUE dois fatores que levaram à formação dessas grandes aglomerações urbanas nos 
países localizados na área assinalada. 
 
Fator 1. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Fator 2. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



b) Essas grandes aglomerações urbanas situadas na área assinalada podem ser consideradas 
megacidades e, também, cidades globais.  
DEFINA megacidade e cidade global. 

Megacidade 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Cidade global 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Parte IV – Questão urbana/Problemas oriundos da urbanização 
 

Questão 23) (ENEM - 2016 - Questão interdisciplinar/Língua Portuguesa) 

O bonde abre a viagem, 
No banco ninguém, 
Estou só, stou sem. 
Depois sobe um homem, 
No banco sentou, 
Companheiro vou. 
O bonde está cheio, 
De novo porém 
Não sou mais ninguém. 

ANDRADE, M. Poesias completas. Belo Horizonte: Vila Rica, 1993. 

O desenvolvimento das grandes cidades e a consequente concentração populacional nos centros 
urbanos geraram mudanças importantes no comportamento dos indivíduos em sociedade.  
No poema de Mário de Andrade, publicado na década de 1940, a vida na metrópole aparece 
representada pela contraposição entre 
 
a) a amizade e a indiferença. 
b) a carência e a satisfação. 
c) a mobilidade e a lentidão. 
d) a mudança e a estagnação. 
e) a solidão e a multidão. 
 

 

 

 



Questão 24) (UEL - 2016 - Questão interdisciplinar/Sociologia) 

A vida em grandes metrópoles apresenta atributos que consideramos sinônimos de progresso, como 
facilidades de acesso aos bens de consumo, oportunidades de trabalho, lazer, serviços, educação, 
saúde etc. Por outro lado, em algumas delas, devido à grandiosidade dessas cidades e aos milhões 
de cidadãos que ali moram, existem muito mais problemas do que benefícios. Seus habitantes 
sabem como são complicados o trânsito, a segurança pública, a poluição, os problemas ambientais, 
a habitação etc. Sem dúvida, são desafios que exigem muito esforço não só dos governantes, mas 
também de todas as pessoas que vivem nesses lugares. Essas cidades convivem ao mesmo tempo 
com a ordem e o caos, com a pobreza e a riqueza, com a beleza e a feiura. A tendência das coisas de 
se desordenarem espontaneamente é uma característica fundamental da natureza. Para que ocorra a 
organização, é necessária alguma ação que restabeleça a ordem. É o que acontece nas grandes 
cidades: despoluir um rio, melhorar a condição de vida dos seus habitantes e diminuir a violência, 
por exemplo, são tarefas que exigem muito trabalho e não acontecem espontaneamente. Se não 
houver qualquer ação nesse sentido, a tendência é que prevaleça a desorganização. Em nosso 
cotidiano, percebemos que é mais fácil deixarmos as coisas desorganizadas do que em ordem. A 
ordem tem seu preço. Portanto, percebemos que há um embate constante na manutenção da vida e 
do universo contra a desordem. A luta contra a desorganização é travada a cada momento por nós. 
Por exemplo, desde o momento da nossa concepção, a partir da fecundação do óvulo pelo 
espermatozoide, nosso organismo vai se desenvolvendo e ficando mais complexo. Partimos de uma 
única célula e chegamos à fase adulta com trilhões delas, especializadas para determinadas funções. 
Entretanto, com o passar dos anos, envelhecemos e nosso corpo não consegue mais funcionar 
adequadamente, ocorre uma falha fatal e morremos. O que se observa na natureza é que a 
manutenção da ordem é fruto da ação das forças fundamentais, que, ao interagirem com a matéria, 
permitem que esta se organize. Desde a formação do nosso planeta, há cerca de 5 bilhões de anos, a 
vida somente conseguiu se desenvolver às custas de transformar a energia recebida pelo Sol em 
uma forma útil, ou seja, capaz de manter a organização. Para tal, pagamos um preço alto: grande 
parte dessa energia é perdida, principalmente na forma de calor. Dessa forma, para que existamos, 
pagamos o preço de aumentar a desorganização do nosso planeta. Quando o Sol não puder mais 
fornecer essa energia, dentro de mais 5 bilhões de anos, não existirá mais vida na Terra. Com 
certeza a espécie humana já terá sido extinta muito antes disso. 

 (Adaptado de: OLIVEIRA, A. O Caos e a Ordem. Ciência Hoje. Disponível em: 
<http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisica-sem-misterio/o-caos-ea-ordem>. Acesso em: 10 abr. 2015.) 

 
O texto apresenta certas dimensões da cidade contemporânea que podem ser tratadas a partir do que 
a Sociologia denominou “questões urbanas”.  
 
Com base nos conhecimentos sobre as questões urbanas, especialmente nos estudos sociológicos da 
Escola de Chicago, assinale a alternativa correta.  
a) A cidade é um estado de espírito, um corpo organizado de costumes, tradições, sentimentos e 
atitudes, que são transmitidos de uma geração a outra. 
b) A cidade é um somatório de homens individuais e de conveniências sociais, ruas, edifícios, luz 
elétrica, linhas de bonde, telefones, instituições e dispositivos administrativos. 
c) A preocupação com o planejamento urbano é decorrente do surgimento das grandes metrópoles, 
fenômeno esse produzido pelas sociedades contemporâneas, especialmente ocidentais.  
d) A segregação socioespacial e etnorracial, no Brasil, foi inaugurada com a emergência do 
processo de modernização das cidades, a partir da década de 1960.  
e) Espaços segregados, como, por exemplo, as favelas, representam o bloqueio de sua integração 
com o entorno e com a sociedade mais geral. 


