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Grupo I - As cidades 
1. Estabelece a relação entre cada conceito e a respetiva definição. 

Conceito Definição 

1. Cidade _____ 

2. Urbanização ______ 

3. Suburbanização _____ 

4. Taxa de urbanização _____ 

5. Área metropolitana _____ 

6. Conurbação _____ 

7. Função urbana _____ 

8. Megalópolis _____ 
 

A. - Área formada por uma cidade principal e dos seus subúrbios, que estabelece intensas 
relações de interdependência com outras cidades envolventes, secundárias, satélites, 
dependentes da cidade principal a nível: económicos, culturais, emprego …. 

B. - É o processo de crescimento do espaço urbano nas áreas rurais envolventes da cidade, 
por edificações do tipo urbano, dando à paisagem um aspeto urbanizado. 

C. - Atividade económica, político-administrativa, social, cultural ou turística que se 
desenvolve numa cidade. 

D. - Extensa área edificada formada pela coalescência dos arrabaldes ou subúrbios de duas 
ou mais cidades, constituindo um aglomarado urbano contínuo extenso. 

E. - É a percentagem de população que vive nos espaços urbanos, face à população absoluta 
de um determinado país. 

F. - É o processo de crescimento da população urbana, do número de cidades ou o modo pelo 
qual os valores tipicamente urbanos se difundem a pessoas e lugares. 

G.  - Extensa área urbanizada constituída por várias cidades independentes, mas aglutinadas 
pelos seus subúrbios, constituindo uma área urbanizada maior que as conurbações.  

H. - Espaço de forte concentração da população em imóveis coletivos o que lhe confere uma 
grande densidade populacional e das atividades económicas ligadas aos setores, 
secundário e terciário, o que lhe confere um grande poder de atração e direção sobre o 
espaço rural envolvente. 

 
2. Identifica a partir da observação das imagens: (A, B, C, D, E e F) a função urbana dominante em cada uma destas cidades.  

   

   

   

 

 

 

A: …………………………………………………..……... 

B: …………………………………………………….…..… 

C: ………………………………………………….……..… 

D: ……………………………………………………….…. 

E: ……………………………………………………..…... 

F: ……………………………………………………..……. 

A B 

C D 

E F 
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3. “- A planta urbana corresponde à sua morfologia, à forma como o espaço urbano foi construído, disposição ou traçado das ruas. ”. 
3.1 Presta atenção à imagem nº 1, 2 e 3, abaixo, para responderes à seguinte questão. 
3.1.1 Refere a tipologia de planta urbana ilustrada em cada uma das imagens nº 1, 2 e 3 e faz uma breve caracterização da planta nº1 

Alta de Coimbra Cidade de Veneza 

 Fátima 
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4. Das seguintes afirmações assinala a opção correta assinalando-a com uma cruz.  
 
A) - As primeiras cidades da antiguidade oriental localizavam-se próximo …  
 
               das altas montanhas;                  dos grandes rios;                        das minas de carvão;                do litoral. 
 
B) – O acontecimento histórico que esteve na base do grande crescimento populacional urbano foi… 
 
               a explosão demográfica;                 a descoberta da roda;                   a revolução industrial;                a sedentarização.  
 
C) – O desenvolvimento das redes e meios de transportes permitiu uma maior distância entre a (casa - trabalho/ trabalho - casa), que 
uma grande parte da população urbana realiza diariamente. Esta deslocação designa-se por … 
 
               movimentos pendulares;                êxodo urbano;                     êxodo rural;                   migrações. 
 
D) - A maior parte do território de uma cidade (área urbanizada) é ocupada pela função … 
 
              Industrial;                          comercial;                            religiosa;                       residencial.    
 
E) – No centro histórico ou baixa a função dominante é a função … 
 
             residencial;                    comerdial;                            religiosa;                              Industrial.                    
 
5. Observe o mapa que representa a taxa de urbanização em 2017 e assinale a opção que melhor completa cada uma das 

afirmações seguintes. 
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5.1. A taxa de urbanização é a … 

� relação entre a população urbana e a população rural. 

� diferença  entre a população rural e a população urbana. 

� diferença  entre a população urbana e a população rural. 

� relação entre a população urbana e a população absoluta 
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5.2. A taxa de urbanização é … 

� mais elevada nos países desenvolvidos. 

� mais elevada em todos os países da Europa. 

� mais reduzida nos países desenvolvidos. 

� mais elevada nos países do continente africano. 
 

5.3. Nos países em desenvolvimento, o crescimento urbano acompanhou a explosão demográfica e deve-se ao …  

� intenso êxodo urbano e às baixas taxas de natalidade.  

� abrandamento do êxodo rural e ao aumento da população ativa. 

� intenso êxodo rural e às elevadas taxas de natalidade.  

� aumento da imigração e à saída da população para as suas periferias. 
 

5.4. A nível mundial, a taxa de urbanização …  

� tem vindo a aumentar, especialmente nos países em desenvolvidos, em resultado do êxodo rural. 

� tem vindo a diminuir, sobretudo nos países em desenvolvimento, devido aos fluxos migratórios externos. 

� tem vindo a aumentar, principalmente nos países desenvolvidos, graças à atração exercida pelas cidades. 

� tem vindo a diminuir, em todos os países, devido à intensificação do êxodo urbano. 
 
5.5. A crescente urbanização nos países em desenvolvimento tem causado a/o … 

� aumento dos níveis de poluição e o aumento da oferta de emprego para a população urbana. 

� aumento da população desempregada e a sobrelotação das infraestruturas e dos equipamentos.  

� surgimento de habitações clandestinas e a melhoria do nível de vida da população. 

� sobrelotação das infraestruturas e a melhoria das condições de vida da população 
 

5.6. Uma das principais medidas para diminuir os níveis de poluição nas áreas urbanas passa pela aposta na … 

� criação de emprego e no desenvolvimento de cidades em que haja um uso eficiente dos recursos, evitando o desperdício. 

� construção de habitações sociais com preços mais acessíveis, procurando eliminar a habitação clandestina. 

� reabilitação e revitalização dos centros históricos das cidades, criando novas atividades e infraestruturas.  

� melhoria da rede de transportes públicos e na construção de estações de tratamento de resíduos. 
 
7. São vários os critérios que permitem definir uma cidade.  
7.1.Faz as correspondências possíveis, colocando a letra maiúscula à frente de cada frase. 
 

 1- Têm em conta o tipo de equipamentos existentes por ex. hospitais, escolas, museus etc. ____ 
A - Critério numérico/demográfico 2- São considerados o tipo e a dimensão dos edifícios e as atividades que aí funcionam. ____ 
B - Critério funcional 3- Considera-se a partir de um número mínimo de habitantes. ____ 
C - Critério administrativo/político 4 - Por terem sido escolhidas como capitais distritais ou regionais pelo parlamento, concessão régia, 

foral, ou por terem sido, no passado, sedes de dioceses, bispados. ____ 
 5- A população deve maioritariamente trabalhar no comércio e nos serviços. ____ 

 6- Pode-se ter em conta um valor mínimo de densidade populacional. ____ 

 
8. Observa atentamente o gráfico da figura 2, abaixo, representativo da variação do valor do solo em função da distância ao centro da 
cidade. 
 
 
 
 

Figura nº 2 

 
8.1 Faz a interpretação do gráfico, relacionando as variáveis: valor do solo e a 
distância ao centro da cidade. __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  

Figura nº 3 

Valor do solo 
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9.1 Com base no texto, indica duas vantagens das cidades que as convertem em lugares de chegada dos fluxos migratórios. 
_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
9.2 Com base no texto, seleciona dois problemas sociais relacionados com as cidades. 
(A) Pobreza. 
(B) Contaminação dos rios e ribeiros. 
(C) Desigualdade no acesso aos serviços públicos. 
(D) Ilhas de calor. 
 
9.3 Seleciona duas soluções para os problemas sociais que identificaste anteriormente. 
(A) Políticas que favoreçam a descarbonização dos transportes e das indústrias. 
(B)          Políticas ativas de criação de emprego. 
(C)          Políticas de reforço da rede de serviços de saúde, educação de cultura e de lazer. 
(D)          Políticas que favoreçam a mobilidade suave. 
 
9.4 Com base no texto, seleciona dois problemas ambientais associados ao metabolismo urbano. 
(A) Desigualdade na qualidade do espaço público. 
(B) Segregação socio-espacial. 
(C) Poluição atmosférica. 
(D) Contaminação dos solos. 
 
9.5 Seleciona duas soluções para os problemas ambientais que identificaste anteriormente. 
(A)         Reforço/melhoria da rede de transportes públicos. 
(B)         Reforço/melhoria da rede de saneamento. 
(C)         Políticas de criação/reforço dos apoios sociais. 
(D)         Políticas de habitação social. 
 
10. Para cada uma das seguintes afirmações, assinala com um (V) as afirmações verdadeiras e com um (F) as afirmações falsas. 
 

(A) - A cidade/espaço urbano é um espaço isolado, não se estabelecendo relações com o espaço rural envolvente das cidades, 
campo. _____ 
 

(B) - A cidade/espaço urbano caracteriza-se pela existência de habitações plurifamiliares, (prédios), em edifícios com muitos 
andares para rentabilizar a falta de espaço e por este ser caro. _____ 
 

(C) - O campo/espaço rural caracteriza-se pela existência de uma maior densidade rede/vias de comunicação. _____ 
 

 
(D) – A cidade /espaço urbano caracteriza-se pela existência de uma rede de transportes públicos urbanos. _____ 

 
10.1 – Corrige as afirmações que considerastes falsas na questão anterior.  
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
10.2 – Refere três grandes diferenças entre o espaço rural e o espaço urbano. 

Boston 

9. Lê atentamente o texto que se segue e responde às questões que se seguem. 

Grandes cidades com lotação máxima até 2035 
- Estima-se que, até 2035, dois mil milhões de pessoas se mudem para as grandes cidades. Este é um grave problema para 
os especialistas em urbanismo, que alertam para uma escassez de recursos que não permitiu às cidades acompanhar 
devidamente o crescimento populacional. 

 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
 


