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 Processo de favelização 
 
1. Observe a imagem, que apresenta um fato comum encontrado em grande parte das médias e 
grandes cidades brasileiras na década de 1990. 

 
Decorridos mais de 10 anos entre o momento da foto e os dias atuais, pode-se afirmar que o 
planejamento urbano, no Brasil, é:  

a) uma realidade evidente que, de certo modo, consegue reduzir o apartheid urbano.  
b) considerado renovador porque está sempre transformando as áreas centrais das cidades.  
c) incipiente porque não consegue corrigir as distorções criadas pelo crescimento 

desordenado.  
d) resultado do amadurecimento e mobilização da sociedade que reivindica melhorias na 

infraestrutura. 
e) responsável por um rígido controle do crescimento urbano, via fiscalização do Estado. 

 
 
2. 

 
O problema habitacional na cidade do Rio de Janeiro é antigo, com alguns de seus efeitos 

mantendo-se há mais de um século, como o tipo de moradia popular retratado nas imagens. 
Uma causa econômica e um resultado socioespacial, associados diretamente à expansão desse 
tipo de moradia ao longo do século XX, são:  
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a) mercantilização do solo urbano - segregação 
b) fortalecimento do comércio informal - verticalização 
c) crescimento do trabalho assalariado - suburbanização 
d) redução do financiamento habitacional – periferização 

 
 
3. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, 
entre os quais podemos destacar: 
 

a) Falta de infra-estrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos 
centros urbanos. 
b) Aumento do número de favelas e cortiços, falta de infra-estrutura e todas as formas de 
violência. 
c) Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. 
d) Acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento no 
número de favelas e cortiços. 
e) Luta pela posse da terra, falta de infra-estrutura e altas condições de vida nos centros 
urbanos. 

 
 
4.  
Saudosa maloca 
Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar 
Ali onde agora está este adifício arto 
Era uma casa véia, um palacete assobradado 
Foi aqui seu moço que eu, Mato Grosso e o Joca 
Construimo nossa maloca 
Mais um dia, nóis nem pode se alembrá 
Veio os home com as ferramenta e o dono mandô derrubá 
Peguemos todas nossas coisas e fumos pro meio da rua 
Apreciá a demolição 
Que tristeza que nóis sentia, cada tábua que caía 
Doía no coração 
Matogrosso quis gritar, mas por cima eu falei 
Os home ta co’a razão, nóis arranja outro lugar 
Só se conformemo quando o Joca falou 
Deus dá o frio conforme o cobertor 
E hojé nóis pega as paia nas grama do jardim 
E pra esquecer nóis cantemos assim: 
Saudosa maloca, maloca querida 
Dim dim donde nóis passemo dias feliz da nossa vida. 
Fonte: CD Reviver Adoniran Barbosa. Som Livre, 2002. 
 
A letra da música de Adoniran Barbosa nos faz refletir, corretamente, que: 
I - A segregação residencial no espaço urbano, é conseqüência de um espaço/mercadoria cujos 
valores de uso e de troca definem as formas de apropriação e de luta pelo direito de morar na 
cidade. 
II - Terras vazias à espera de valorização pela especulação imobiliária são uma das causas de a 
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população de baixa renda não ter acesso à moradia digna. 
III - Os favelados resistem a quaisquer tentativas de melhoria habitacional e impedem a 
implantação de equipamentos urbanos adequados e eficazes que melhorem sua qualidade de 
vida. 
IV - A reforma urbana é um bem necessário, já que poucos têm acesso à infra-estrutura e aos 
serviços públicos urbanos. 
 
Estão corretas: 
       a) Apenas as proposições I e II 
       b) Apenas as proposições I, II e IV 
       c) Apenas as proposições I e III 
       d) Apenas as proposições II e III 
       e) Todas as proposições 
 
 
5. Leia o texto abaixo, extraído do romance O cortiço, que revela um grave e histórico problema 
habitacional dos centros urbanos brasileiros. 
Um cortiço! Exclamava ele, possesso. Um cortiço! Maldito seja aquele vendeiro de todos os 
diabos! Fazer-me um cortiço debaixo das janelas!... Estragou-me a casa, o malvado! 
[...] Noventa e cinco casinhas comportou a imensa estalagem. [...] 
[...] E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a 
minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar 
espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Durante dois 
anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. 
(AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço. 3. ed. São Paulo: Ática, 1975. p. 20-21.) 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a realidade urbana brasileira, assinale a afirmativa 
CORRETA: 
       a) Devido ao pouco investimento em políticas habitacionais para as classes mais pobres, as        
      moradias inadequadas são problemas que persistem no Brasil há mais de um século. 
       b) O problema relatado no texto é característico apenas em pequenos centros urbanos, uma  
       vez que o governo federal aplica parcos recursos para construção de moradias. 
       c) O texto revela uma opção de grande parte da população brasileira, que por motivos  
       culturais prefere viver nos cortiços. 
       d) Os cortiços não apresentam riscos à saúde nem à vida dos moradores, pois são  
       construídos com padrões técnicos e arquitetônicos adequados. 
       e) As formas de habitação relatadas no texto se mantiveram ao longo do tempo, mesmo  
       havendo uma elevação significativa da renda recebida pela população mais pobre. 
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 Gabarito 
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3. B 
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