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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: Conexões e Escalas. 

Objeto de conhecimento: Território, redes e urbanização. 

 

Qual é a diferença entre cidade e município? 

 

Você gosta de charadas? Sim? Então lá vai uma: 

- Qual é o maior município do Brasil? 

E aí, já sabe? Essa é uma pergunta difícil, pois muitas pessoas pensam que a resposta seja uma 

cidade conhecida, dessas que todo mundo chama de “cidade grande”. Mas a resposta é mais 

improvável do que a maioria das pessoas imagina... 

O maior município brasileiro é Altamira, que se situa no estado do Pará, na região Norte do país. 

Isso mesmo, não é nem São Paulo e nem Rio de Janeiro! O município de Altamira possui uma 

área territorial de 159.695 km², sendo maior, até mesmo, que a área do estado de Sergipe, que 

possui apenas 21.910 km². 

Está surpreso com a resposta? É porque estamos falando de um município, e não de uma cidade. 

 

Mas, afinal, qual é a diferença entre cidade e município?  

O município é a área territorial total administrada 

por uma prefeitura e o conjunto de vereadores. É a 

divisão de um estado em várias partes, ou seja, em 

vários municípios. Eles possuem a sua divisa 

legalmente delimitada, contando, inclusive, com 

várias cidades em seu território.       Fonte: freepik.com 

Já a cidade nada mais é do que a parte mais urbanizada do município. Se for um agrupamento 

residencial muito pequeno e isolado, não chamamos de cidade, mas sim de vila, povoado ou 

nomes equivalentes. Portanto, ao falarmos de cidade, estamos nos referindo a uma área que 

apresenta grande ou média concentração de pessoas, além de ruas, bairros, escolas, entre 

outros. 

Portanto, se a pergunta do início do texto fosse “qual é a maior cidade do Brasil?”, aí a resposta 

seria “São Paulo”, pois essa cidade é a mais populosa do país. 

Um município, como já dissemos, pode ter várias cidades ou distritos. A cidade principal é 

chamada de distrito-sede, enquanto as menores não possuem autonomia municipal, ou seja, não 

são emancipadas. 



 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Resumindo: o município é um território composto por uma área rural e algumas áreas 

urbanizadas, que chamamos de cidades. 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/geografia/qual-e-a-diferenca-entre-cidade-e-municipio.htm Acesso em 13/05/2020 

 

Após a leitura e compreensão do texto, responda as questões: 

 

1- Diferencie cidade de município. 

  

  

  

 

 

2- Você vive na parte rural de seu município ou na cidade? Justifique sua resposta. 

  

  

 

 

3- Faça uma rápida pesquisa, se possível, sobre o número de habitantes: 

a) Do seu município:   

b) De São Paulo (o mais populoso do Brasil):   

c) De Altamira (o maior município do Brasil):   

 

 

4- Complete as frases de acordo com o conteúdo do texto. 

 

Se for um agrupamento residencial muito pequeno e isolado, chamamos de _________________. 

A cidade é a parte mais ____________________________ do município. 

O _____________________________ é a área territorial total administrada por uma prefeitura e o 

conjunto de vereadores. 

O município é um território composto por uma ______________________________ e algumas 

__________________________________, que chamamos de cidades. 


