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 1. Segundo a hierarquia urbana, as cidades mais importantes de um país, que comandam a rede 
urbana nacional, estabelecendo áreas de influência, correspondem aos (às): 

a) centros regionais 

b) cidades-dormitórios 

c) metrópoles nacionais 

d) capitais regionais 

e) metrópoles regionais 

2. O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - baseia-se em critérios, como porte e 

projeção nacional, que determinados centros urbanos possuem para categorizá-los como 
“metrópoles”. Com base na informação acima, assinale a alternativa que aparecem apenas nomes 
de metrópoles. 

a) Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba e Goiânia. 

b) Rio Branco, Porto Velho, Campo Grande, Cuiabá e João Pessoa. 

c) São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Natal, Campo Grande e Recife. 

d) Brasília, Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis, São Paulo e Porto Alegre. 

e) Rio de Janeiro, Goiânia, Teresina, São Luiz, São Paulo e Brasília. 

3. Como são chamados os principais núcleos urbanos do país? Cite dois exemplos. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Por qual motivo São Paulo é considerada a grande metrópole nacional? 



 
 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Quais são as metrópoles nacionais? 

___________________________________________________________________________ 

6. Quais são as metrópoles? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. Pesquise e responda. 

a) O que é região metropolitana? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. A falta de mobilidade urbana no Brasil, um problema recorrente nas grandes metrópoles do 

país, vem se tornando uma questão com soluções cada vez mais difíceis. Dentre suas principais 

causas, podemos destacar, EXCETO: 

a) o crescimento desordenado das grandes cidades brasileiras. 

b) a precarização dos sistemas públicos de transporte urbano. 

c) as políticas urbanas e sociais que privilegiaram o uso do automóvel. 

d) a falta de investimentos públicos em políticas de mobilidade. 

e) o excesso de ciclovias e faixas exclusivas de ônibus nos grandes centros citadinos.  

9. Na sua opinião, quais são os principais problemas de uma cidade em que vivem milhões de 

pessoas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


