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01. As pessoas que não são absorvidas pelo setor terciário (comércio e serviços) encontram nas favelas 

uma opção de moradia nas grandes cidades. Essas famílias entram em situação de desemprego ou de 
subemprego informal, o que reduz a arrecadação de impostos e colabora com o aumento de problemas 
no país. A economia popular típica das comunidades, em que moradores em situação de baixa renda 
criam uma rede de comércio e serviços informais para sua subsistência, passa a ser o único consumo 
viável. 

 
02.  

 
 
A pobreza é um dos maiores problemas das áreas urbanas latino-americanas. Muitas famílias 
desmatam áreas de risco como as vertentes de morros, pois o custo dos imóveis nas áreas com 
relevo plano é mais elevado, o que repercute em verdadeiras favelas. A ação humana de retirada da 
cobertura natural do solo aumenta o processo erosivo na encosta com a maior velocidade da água 
na encosta, o que promove situações desastrosas como a da imagem. Fato que ilustra como o impacto 
social da pobreza repercute em problemas ambientais. 

 
03. a) Poluição atmosférica, dificuldade na mobilidade urbana. 

b) A segregação socioespacial diz respeito ao processo de valorização/desvalorização de terrenos 
diante da proximidade com as regiões centrais que abrigam empregos e serviços. Diante desse 
fato, as metrópoles latinas têm em comum, a existência de grandes periferias afastadas dos 
espaços centrais. Aliada a esse fato, encontra-se ainda a precariedade dos sistemas de transporte 
público e automaticamente, a escolha pelo transporte individual como o carro ou a moto. Esses 
fatores aumentam o tempo de deslocamento entre a casa e o trabalho, o que reduz a qualidade 
de vida. 

 
04. V – V – E – V – V - V 

As favelas são construídas nas áreas nobres das cidades e geralmente contam com boa infraestrutura. 
A alternativa está INCORRETA, pois algumas favelas podem surgir nas imediações de áreas nobres 
das metrópoles brasileiras ou da América Latina. Todavia, a infraestrutura normalmente é precária e 
a população desses lugares tem dificuldade para conseguir serviços considerados simples, como a 
entrega de correspondência, e outros mais complexos como o saneamento básico. 

 
05. Os movimentos sociais fazem parte da história dos países latino-americanos. Em fins do século XX e 

início do XXI, novos movimentos surgiram. Esses grupos se organizam, protestam e reivindicam 
direitos que lhes cabem. 
Entre as pautas, pode-se citar: Reforma agrária, habitação, emprego, direitos humanos, direitos dos 
povos indígenas. 

 
06. As favelas têm como causa econômica a desigualdade social nos países onde ocorrem. Um relatório 

divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU) estima em mais de 900 milhões o número de 
pessoas vivendo em favelas em todo o mundo hoje. Cercados pela pobreza, esses indivíduos têm 
acesso restrito a serviços urbanos básicos, como saneamento e alimentação, e estão mais suscetíveis 
a problemas de saúde. A parcela da população urbana mais vulnerável habita favelas. Esses 
assentamentos precários emergem como um “tipo dominante e distinto” no século XXI, e tende a 
agregar cada vez mais pessoas. Em 2014, 54% da população global vivia em cidades, mas esse 
percentual deve subir para 66% em 2050. No mesmo período, a população que habita as favelas deve 
dobrar de 900 milhões para 1,8 bilhão. 
Como resultado socioespacial, é possível destacar a presença de espaços desprovidos de infraestrutura 
e condições dignas de moradia, o que retira a condição de cidadania das pessoas que habitam esses 
espaços. 
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