
 

 

Tarefa 04 – Professor Robert 
 
01. (FUVEST SP/2019) Observe as figuras referentes à imagem noturna do Brasil: 
 

 
Simielli, M.E. Geoatlas. 2016. Adaptado. 

 

a) A que se referem os pontos e manchas luminosos nas figuras I e II? 
b) Qual é o conceito que define os aglomerados da figura II? Explique. 

 
02. (UERJ/2019) 
 

BAIXA DO SAPATEIRO, MARÉ, 
DÉCADAS DE 1950-1960 

 
 

museudamare.org.br. 

MARÉ, INÍCIO DO SÉCULO XXI 

 
 

buala.org. 

 
A história da Maré começa nos anos 40. No final dessa década, já havia palafitas – barracos de 

madeira sobre a lama e a água. Surgem as comunidades da Baixa do Sapateiro, Parque Maré e Morro do 
Timbau – este em terra firme. A construção da avenida Brasil, concluída em 1946, foi determinante para a 
ocupação da área, que prosseguiu pela década de 50. Nos anos 60, um novo fluxo de ocupação teve início, 
quando moradores da Praia do Pinto, Morro da Formiga, Favela do Esqueleto e desabrigados das margens 
do rio Faria-Timbó foram transferidos para moradias “provisórias” construídas na Maré. O início dos anos 
80, quando a Maré das palafitas era símbolo da miséria nacional, marca a primeira grande intervenção do 
governo federal: o Projeto Rio, que previa o aterramento e a transferência dos moradores das palafitas 
para construções pré-fabricadas. Em 1988, foi criada a 30ª Região Administrativa (R.A.), abarcando a área 
da Maré. A primeira R.A. da cidade a se instalar numa favela marcou seu reconhecimento como um bairro. 

 

Adaptado de museudamare.org.br. 
 
Composta hoje por 16 comunidades, a Maré é o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Sua história, 
em parte, está relacionada com as transformacões na cidade entre meados do século XX e o momento 
atual.  
 

Considerando tais transformações, a análise das fotos e do texto permite concluir que a história da Maré é 
marcada pelo seguinte processo urbano:  
a) estabilização das políticas públicas em regiões insalubres  
b) integração das vias de transporte em logradouros periféricos  
c) expansão de habitações populares em espaços desvalorizados  
d) manutenção de obras de recuperação em ambientes degradados 
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03. (FUVEST SP/2018)  
 

As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia; e tudo pago adiantado. O preço de cada tina, 
metendo a água, quinhentos réis; sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não 
pagavam nada para lavar. 

(...) E, mal vagava uma das casinhas, ou um quarto, um canto onde coubesse um colchão, surgia uma 
nuvem de pretendentes a disputá-los. 

E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de 
varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de três e quatro palmos, que apareciam como 
manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o revérbero das claras barracas de 
algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar. 

Aluísio Azevedo, O cortiço. 
 

Nas cidades brasileiras, particularmente no último quartel do século XIX, novas formas urbanas são 
constituídas, como os cortiços e as favelas. Sobre esse fenômeno, é correto afirmar: 
a) A expansão periférica no século XIX, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, teve significativa 

presença de cortiços, devido à chegada massiva de imigrantes japoneses. 
b) A primeira favela carioca teve sua origem no forte empobrecimento da população no contexto da crise 

cafeeira na região serrana do Rio de Janeiro. 
c) A maior concentração dos cortiços da cidade de São Paulo, presentes no último quartel do século XIX, 

localizava-se na porção mais central da aglomeração urbana. 
d) As primeiras favelas brasileiras se originaram devido à expansão da atividade industrial, no centro da 

cidade de São Paulo, no início do último quartel do século XIX. 
e) Nas cidades do Vale do Paraíba, durante a expansão cafeeira, os cortiços eram muito frequentes, por 

conta da presença de imigrantes italianos empobrecidos. 
 
04. (FUVEST SP/2017)  
 

A ideia do direito à cidade não surge fundamentalmente de diferentes caprichos e modismos 
intelectuais. Surge basicamente das ruas, dos bairros, como um grito de socorro e amparo das pessoas 
oprimidas em tempos de desespero. 

David Harvey, Cidades rebeldes, Martins Editora, 2014. Adaptado. 
 
O autor se refere a uma série de movimentos sociais urbanos da atualidade que têm tomado as ruas, em 
várias cidades nomundo, transformando o espaço público emumpalco de lutas sociais, em busca de 
direitos. Segundo Lúcio Kowarick (Escritos urbanos, Editora 34, 2000), movimentos sociais urbanos são 
forças coletivas que se organizam e se mobilizam tendo como pauta de reivindicação soluções para os 
problemas específicos da vida nas cidades. 
a) Considerando as informações apresentadas, identifique duas demandas por direitos pelos quais os 

movimentos sociais urbanos no Brasil têm_se mobilizado no século XXI. Justifique. 
b) No Brasil, os movimentos sociais urbanos atuais apresentam diferenças em relação aos do passado, 

sobretudo os das décadas de 1980 e 1990. Indique duas características dos movimentos sociais 
urbanos do século XXI que diferem das dos movimentos das décadas de 1980 e 1990. 


