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   INSTRUÇÕES GERAIS
• Você recebeu do fiscal:

- Um caderno de questões contendo 55 (cinqüenta e cinco) questões de múltipla escolha da Prova Objetiva e 2 (duas) questões para
a Prova Discursiva;
- Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;
- Um caderno de respostas para a Prova Discursiva contendo área reservada para a resposta das 2 (duas) questões discursivas.

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que o código e o nome do cargo informado nesta capa de prova
corresponde ao código e ao nome do cargo informado em seu cartão de respostas e seu caderno de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
• Você dispõe de 4:30h (quatro horas e trinta minuto) para fazer a Prova Objetiva e a Prova Discursiva. Faça-as com tranqüilidade, mas controle
o seu tempo. Este tempo inclui a marcação do cartão de respostas e a transcrição das respostas das questões da Prova Discursiva.
• Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea a).
• Não será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas ou no caderno de respostas (Edital 01/2005
– Item 9.9 alínea e).
• Somente após decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu cartão de respostas e seu caderno de
respostas  e retirar-se da sala de prova (Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea c).
• Somente será permitido levar seu caderno de questões ao final da prova, desde que o candidato permaneça em sua sala até este
momento (Edital 01/2005 – Item 9.9 alínea d).
• Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado e o caderno de
respostas desindentificado.
• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.

      INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o
espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

Atenção:
Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do cartão de respostas da Prova Objetiva pela leitora ótica.

A C D E

      INSTRUÇÕES - PROVA DISCURSIVA
• Verifique se os seus dados estão corretos no caderno de respostas. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de Aplicação de Prova.
• Efetue a desidentificação do seu caderno de respostas, destacando a filipeta que se encontra na parte inferior do mesmo, onde constam
os seus dados pessoais.
• Somente será objeto de correção da Prova Discursiva o que estiver contido na área reservada para resposta. NÃO será considerado o
que estiver contido na área reservada para rascunho.
• O caderno de respostas NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer forma de identificação do candidato.
• Use somente caneta esferográfica azul ou preta.

Cronograma Previsto

Atividade Data Local
Divulgação dos gabaritos das Provas Objetivas 01/11/2005 www.nce.ufrj.br/concursos
Interposição de recursos contra os gabaritos das Provas Objetivas

  Divulgação do resultado final das Provas Objetivas 14/11 www.nce.ufrj.br/concursos
  Divulgação da relação dos candidatos que terão a Prova Discursiva corrigida 14/11 www.nce.ufrj.br/concursos
  Divulgação do resultado preliminar das Provas Discursivas 23/11 www.nce.ufrj.br/concursos

* Demais atividades consultar Manual do Candidato ou pelo endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos

03 e 04/11/2005
por meio de e-mail para

concursomcidades@nce.ufrj.br ou via
fax, 21 2598-3145/2598-3152

por meio de e-mail para
concursomcidades@nce.ufrj.br ou via

fax, 21 2598-3145/2598-3152
24 e 25/11/2005  Pedido de vista das Provas Discursivas
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – PIOR QUE CHIMPANZÉ?
    André Petry, Veja,   28/9/2005

Há uma semana, neste mesmo espaço, contou-se a
vergonhosa história de quatro brasileiras, três negras e uma
branca, que estão presas por tentativa de furtar coisas
insignificantes – uma ducha elétrica de 19 reais, três pacotes
de fraldas de 13,80 reais, e assim por diante. Rosimeire Rosa
de Jesus, 33 anos, é uma dessas brasileiras. Ela tentou furtar
a ducha elétrica e está presa desde o dia 20 de agosto do ano
passado.O que chama atenção – e faz com que o assunto
volte a aparecer nesta coluna – é que a Justiça negou um
pedido de habeas corpus para Rosimeire. Isso quer dizer que,
diante do pedido para que fosse posta em liberdade, em nome
do princípio da insignificância de seu crime, a Justiça entendeu
que não. Que Rosimeire tinha de ficar presa. A Justiça não
pediu tempo para pensar. Não deu liminar antes de julgar o
mérito. Não titubeou. Negou a liberdade e pronto, na certeza
de que fazer o contrário era uma injustiça.

E eis que um juiz de Salvador acaba de pedir mais
tempo para analisar um pedido de habeas corpus. O pedido
foi apresentado pela área do meio ambiente do Ministério
Público da Bahia em favor da libertação imediata de “Suíça”,
uma chimpanzé. Suíça mora há dez anos numa jaula do
zoológico da capital baiana e, segundo seus defensores,
anda deprimida. O promotor que assina o pedido de ha-
beas corpus alega que, pelo fato de Suíça ser
geneticamente o primata mais próximo do homem (nossos
genes são 99,6% idênticos), ela não pode ficar enjaulada e
precisa receber um tratamento, digamos, mais humano. A
idéia é que seja libertada e transferida para Sorocaba, no
interior de São Paulo, onde há um santuário de chimpanzés.
O juiz do caso negou o pedido de liminar, mas pediu mais
tempo para julgar o mérito da questão. Quer conhecer
melhor as condições da jaula em que vive Suíça, quer obter
detalhes sobre o tipo de tratamento que o bicho recebe no
zoológico para então decidir, definitivamente, se lhe dá ou
não a liberdade pedida.

O juiz age com o profissionalismo que dele se
espera. O promotor baiano, que cuida de meio ambiente,
também faz o que dele se espera – tentando validar seus
pontos de vista no foro adequado. E o resultado disso tudo,
caso o habeas corpus acabe sendo concedido, pode ser
algo inédito no país: será a primeira vez que a Justiça fará
uso de uma lei dos homens para beneficiar um animal. Só
o fato de o juiz aceitar analisar o pedido de habeas corpus
já significa que entendeu ser legítima a tentativa de proteger
um bicho com leis feitas para proteger seres humanos.

Ninguém há de se opor ao fato de que bichos venham a
ser beneficiados com as leis dos homens, ainda que isso esteja
longe, muito longe, de ser prioridade nacional para uma Justiça
lenta e burocratizada como a nossa. Mas é, aí sim, altamente
perturbadora a impressão de que a Justiça examina com mais
rigor – e mais generosidade – uma medida que beneficia uma
chimpanzé do que uma medida capaz de beneficiar um ser
humano. Rosimeire, por exemplo. Ou qualquer um dos brasileiros
que cumprem pena por cometer crimes de bagatela. Ou que já
cumpriram sua pena e ainda estão atrás das grades. Ou que
vivem em jaulas às quais se convencionou chamar de celas.

1- O título dado ao texto – Pior que chimpanzé? – se
justifica, diante dos elementos do texto, porque:

(A) se refere ao tratamento desumano dado aos animais
em cativeiro;

(B) lamenta que seres humanos não recebam tratamento
jurídico igual ao dispensado a animais;

(C) mostra que a Justiça brasileira é inovadora e criativa,
produzindo uma decisão que iguala juridicamente
homens e animais;

(D) denuncia que pessoas são muito mal tratadas nas
prisões;

(E) destaca o fato de que chimpanzés, por serem geneticamente
semelhantes ao homem, devem ser tratados como seres
humanos.

2 - O vocábulo chimpanzé também pode ser grafado chipanzé;
o vocábulo abaixo que NÃO admite a dupla grafia indicada é:

(A) bêbado / bêbedo;
(B) assoviar / assobiar;
(C) requesito / requisito;
(D) enfarte / infarto;
(E) berruga / verruga.

3 - A alternativa abaixo em que o adjetivo sublinhado NÃO
mostra uma opinião do jornalista autor do texto é:

(A) “contou-se a vergonhosa história de quatro brasileiras”;
(B) “tentativa de furtar coisas insignificantes”;
(C) “Justiça lenta e burocratizada”;
(D) “pode ser algo inédito no país”;
(E) “altamente perturbadora a impressão”.

4 - A alternativa que NÃO mostra uma frase na voz passiva é:

(A) “que estão presas por tentativa de furtar coisas insignificantes”;
(B) “diante do pedido para que fosse posta em liberdade”;
(C) “O pedido foi apresentado pela área do meio ambiente”;
(D) “A idéia é que seja libertada e transferida para Sorocaba”;
(E) “O juiz age com o profissionalismo que dele se espera”.

5 - “onde há um santuário de chimpanzés”; a alternativa abaixo
que mostra o sentido adequado da palavra sublinhada no
contexto em que está inserida é:

(A) lugar consagrado pela religião;
(B) templo, capela;
(C) área de preservação;
(D) espaço de romarias;
(E) local ermo, solitário.

6 - O segundo parágrafo em relação ao primeiro mostra
uma idéia de:

(A) conseqüência;
(B) oposição;
(C) finalidade;
(D) explicação;
(E) modo.
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7 - Habeas corpus é um latinismo que equivale a uma garantia
jurídica de liberdade que evita prisão ilegal; o latinismo abaixo
que tem seu significado erradamente explicado é:

(A) habitat – ambiente onde há vida vegetal ou animal;
(B) quorum – número mínimo obrigatório de pessoas para

deliberação;
(C) alibi – justificativa de um delito;
(D) superávit – diferença a mais entre receita e despesa;
(E) a priori – antecipadamente.

8. “Ou qualquer um dos muitos brasileiros que cumprem
pena por cometer crimes de bagatela”; o verbo cumprir,
neste caso, também poderia aparecer na forma singular
(cumpre). A frase abaixo em que o verbo destacado também
pode ser usado, optativamente, no singular e no plural é:

(A) Um grupo de brasileiros foi libertado;
(B) A moça e o chimpanzé vivem presos;
(C) Chegou o promotor após os presos;
(D) Vieram com atraso os pedidos de habeas corpus;
(E) O juiz ou o promotor partiu primeiro.

9 - “crimes de bagatela” equivale a “crimes:

(A) de ocorrência recente;
(B) que envolvem gente importante;
(C) da área financeira;
(D) de pouca significação;
(E) de falsidade ideológica.

10 - O vocábulo ou expressão que NÃO caracteriza a área
de estudos jurídicos é:

(A) habeas corpus;
(B) liminar;
(C) mérito;
(D) foro;
(E) rigor.

11 - “A Justiça não deu liminar antes de consultar o mérito”;
a forma INCORRETA de reproduzir o mesmo conteúdo dessa
frase é:

(A) Antes de consultar o mérito, a Justiça não deu liminar;
(B) A Justiça, antes de consultar o mérito, não deu liminar;
(C) A liminar não foi dada pela Justiça antes de o mérito ser

consultado;
(D) Antes de o mérito ser consultado, a liminar não foi

dada pela Justiça;
(E) Só depois de consultar o mérito a Justiça não deu liminar.

12 - “ela não pode ficar enjaulada e precisa receber um
tratamento, digamos, mais humano”; o emprego da palavra
sublinhada indica um(a):

(A) brincadeira do autor do texto;
(B) emprego contraditório do vocábulo;
(C) crítica ao tratamento dispensado aos presos;
(D) prova de afetividade em relação aos animais;
(E) deboche das decisões judiciais.

13 - Entre as críticas feitas à Justiça brasileira pelo autor
do texto só NÃO está:

(A) a morosidade com que atua;
(B) o excesso de burocracia;
(C) a presença de dois pesos e duas medidas;
(D) o preconceito racial;
(E) a injustiça de certas decisões.

14 - “. Isso quer dizer que, diante do pedido para que fosse
posta em liberdade, em nome do princípio da insignificância
de seu crime, a Justiça entendeu que não...”. O que
completa de forma inadequada essa frase do texto é:

(A) devia colocar Rosimeire em liberdade;
(B) achava insignificante o seu crime;
(C) aceitava a tese do advogado;
(D) aceitava o pedido de habeas corpus;
(E) examinou o pedido do advogado.

15. O fato de o chimpanzé ser geneticamente o primata
mais próximo do homem serve de argumento para:

(A) libertar os chimpanzés em cativeiro;
(B) requerer o mesmo tratamento dado aos humanos;
(C) permitir a contratação de advogados para animais;
(D) retirar os animais de jaulas e colocá-los em celas;
(E) conceder aos chimpanzés certa liberdade de movimento.

RACIOCÍNIO LÓGICO

16 - a
aa
aaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaa
.  .  .
.  .  .

A décima linha dessa configuração terá a seguinte quantidade
de a’s:

(A) 64;
(B) 128;
(C) 256;
(D) 512;
(E) 1.024.

17 -  Se “por trás de todo lobo há sempre uma grande
raposa e toda grande raposa está por trás de algum lobo”
então:

(A) se a raposa não é grande então ela não está por trás
de algum lobo;

(B) se há raposas que não são grandes então há mais raposas
do que lobos;

(C) há lobos sem raposas por trás;
(D) todo grande lobo tem sempre uma pequena raposa por trás;
(E) a raposa pode ser pequena, mas o lobo à frente dela é

grande.
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18 -  Vamos escrever os números inteiros positivos em
seqüência, mas todo número múltiplo de 3 ou terminado
em 3 será convertido em X:

   1   2   X    4    5   X   7   8   X   10   11   X    X   14   X

Dos próximos dez números da seqüência, a quantidade
que será convertida em X é igual a:

(A) 3;
(B) 4;
(C) 5;
(D) 6;
(E) 7.

19 - Se cada gato tem sete vidas e, em nossa vila, para
cada gato há quatro cachorros, cada um dos quais só vive
uma vez, então se há sete gatos na vila, é a seguinte
quantidade total de vidas de gatos e cachorros na vila:

(A) 34;
(B) 49;
(C) 58;
(D) 77;
(E) 196.

20 - Para cada moeda que tenho num certo dia, ponho
mais duas no dia seguinte. Se hoje, domingo, tenho 21
moedas, então na próxima quinta-feira terei a seguinte
quantidade de moedas:

(A) 105;
(B) 336;
(C) 1.701;
(D) 3.780;
(E) 9.321.

21 - As casas do lado par de minha rua são numeradas de
2 em 2, mas começam no número 6, ou seja, tem a casa
no 6, a no 8, a no 10, e assim sucessivamente. A última
casa do lado par de minha rua é a de número 124. O número
de casas desse lado de minha rua é então igual a:

(A) 60;
(B) 61;
(C) 62;
(D) 63;
(E) 64.

22 - Uma seqüência de números inteiros positivos é formada
do seguinte modo: primeiro, dois números inteiros distintos
são escolhidos e são os dois primeiros termos da seqüência.

O terceiro termo é a média aritmética dos dois anteriores,
e assim sucessivamente, cada novo termo é a média
aritmética dos dois anteriores. Um exemplo:

         3   ,    5  ,    4  ,   4,5  ,   4,25  ,   4,375  , ....

Quaisquer que sejam os dois números iniciais, é correto
afirmar que, EXCETO:

(A) nunca ocorrerá de um termo ser maior que os dois
termos que o antecedem;

(B) nenhum termo será maior nem menor que os dois
números, escolhidos, que dão início à seqüência;

(C) a partir do quarto termo, todo termo da seqüência é
sempre maior que a média dos dois primeiros;

(D) o valor absoluto da diferença entre dois termos
consecutivos quaisquer diminui a medida que sua
posição na seqüência aumenta;

(E) um termo qualquer da seqüência pode ser menor que
seus dois termos vizinhos na seqüência.

23 - Em futebol, se um jogo tem um vencedor, este ganha
3 pontos e o perdedor não ganha nenhum ponto. Se há
empate, cada time ganha 1 ponto.

Um torneio de futebol foi disputado por N times em turno e
returno, ou seja, cada time jogou duas vezes com cada um
dos outros.  Ao final do campeonato constatou-se que 25%
das partidas terminaram empatadas. Assinale o item que
NÃO indica um valor possível para N, o número de times
no campeonato:

(A) 4;
(B) 5;
(C) 8;
(D) 9;
(E) 10.

24 - Uma matriz de 1.731 linhas e 329 colunas será
composta apenas pelos elementos A e B, alternadamente.

A 1a linha será:   A  B  A  B  A  B  A  B  A  B  A ...,
a 2a linha será:   B  A  B  A  B  A  B  A  B  A  B ..,
a 3a linha será:   A  B  A  B  A  B  A  B  A  B  A ...,

e assim por diante.  Ao final, teremos então um total de
1.731×329 elementos. Se N é o número total de vezes em
que o elemento A aparece na matriz e se M é o número
total de vezes em que o elemento B aparece, então:

(A) N – M = 1;
(B) N – M = 0;
(C) N – M = –1;
(D) N – M = 329;
(E) N – M = 1.731.
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CONHECIMENTOS GERAIS

25 - Alguns dos mais graves problemas mundiais têm por
origem uma combinação entre as necessidades de
mercados consumidores cada vez mais estruturados e as
novas tecnologias, que propiciam a confecção de produtos
cada vez mais descartáveis e baratos. O resultado é a
utilização e exploração crescente e danosa dos recursos
naturais - renováveis ou não - e a poluição, que degrada,
ameaça a vida, promove doenças e impacta marcadamente
os grandes centros urbanos.

As atuais políticas de combate ao desperdício, à poluição
e, em especial, ao lixo urbano, têm se baseado no princípio
dos 3 R, três verbos de comando iniciados com a letra R
que são as principais armas para combater tais problemas.
Identifique-os, na lista a seguir, e assinale a opção que os
apresenta na correta ordem de prioridade:

- Reduzir
- Reciclar
- Renovar
- Reutilizar
- Reestruturar

(A) reduzir, reciclar, renovar;
(B) reciclar, reestruturar, renovar;
(C) reutilizar, reduzir, reestruturar;
(D) reduzir, reutilizar, reciclar;
(E) reciclar, reutilizar, renovar.

26 - A música é essencial para o engrandecimento do
espírito humano. Alguns dos principais compositores do
século passado estão listados a seguir. Identifique-os:

(A) Beethoven, Scarlatti, Ravel;
(B) Shostakovich, J. S. Bach, Verdi;
(C) Gershwin, Stravinsky, Villa-Lobos;
(D) Dvorak, Brahms, Schubert;
(E) Paganinni, Schumann, R. Bach.

27 - O cenário político nacional tem sido abalado, nos
últimos meses, por uma sucessão de denúncias e
escândalos. Um dos casos mais polêmicos resultou na
renúncia ao mandato de deputado do então Presidente da
Câmara dos Deputados e a conseqüente eleição de novo
Presidente para aquela casa legislativa federal. Num
momento em que a crise ronda o Governo Federal, o cargo
de Presidente da Câmara é fundamental não só por suas
responsabilidades intrínsecas como também porque ele, o
Presidente da Câmara, é o terceiro na linha sucessória da
Presidência da República.  O atual Presidente da Câmara
dos Deputados e seu antecessor são, respectivamente:

(A) Tarso Genro e Renan Calheiros;
(B) Renan Calheiros e Severino Cavalcânti;
(C) Aldo Rebelo e José Dirceu;
(D) José Dirceu e Aloísio Mercadante;
(E) Aldo Rebelo e Severino Cavalcânti.

28 - Nesse ano de 2005, comemoram-se os cem anos de
publicação de alguns dos mais importantes resultados
científicos obtidos por Albert Einstein, o mais notável
cientista do século XX. Duas de suas descobertas foram:

(A) a teoria da relatividade geral e a teoria da relatividade restrita;
(B) a 1ª lei da termodinâmica e a teoria da relatividade geral;
(C) a teoria dos jogos e a teoria da relatividade restrita;
(D) a evolução das espécies e a teoria da relatividade geral;
(E) a estrutura molecular do DNA e a teoria dos jogos.

29 - Os especialistas são quase unânimes em afirmar que
os fundamentos atuais da economia brasileira são sólidos
e que o país poderia aproveitar o bom momento vivido pela
economia mundial, notadamente nos países emergentes,
para alcançar crescimento econômico de médio e longo
prazo, em bases sustentáveis. Alguns fatores de nossa
política econômica dificultam, entretanto, nosso
crescimento, como por exemplo:

I – as altas taxas de juros praticadas no país.
II – o balanço de pagamentos.
III – os fracos volumes das exportações.
IV – o dólar supervalorizado.
V – os graves problemas de infra-estrutura.

Dentre os listados estão corretos:

(A) II e III, apenas;
(B) I e IV, apenas;
(C) I e V, apenas;
(D) I, II e V;
(E) III, IV e V.

30 - Alguns de nossos mais importantes escritores têm
suas obras marcadas por uma íntima relação com suas
cidades. São autores com obras associadas com Curitiba,
São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente:

(A) Monteiro Lobato, Lima Barreto e Mário de Andrade;
(B) Dalton Trevisan, Oswald de Andrade e Machado de Assis;
(C) Guimarães Rosa, João Ubaldo Ribeiro e José de Alencar;
(D) Mário Quintana, Jorge Amado e Fernando Sabino;
(E) Márcio de Souza, Nelson Rodrigues e Érico Veríssimo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31 - A Fundação da Casa Popular foi um :

(A) modelo de política habitacional implementado pelo
Banco Nacional de  Habitação;

(B) órgão do Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente encarregado da política habitacional para
baixa renda;

(C) órgão que formulou a nível federal, a primeira política
de habitação popular do Brasil;

(D) órgão encarregado de financiar pesquisas sobre
materiais alternativos para construção de moradia para
população de baixa renda;

(E) órgão da Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas
e Política Urbana encarregado de construir habitações
populares.

32 - A Constituição  Federal obriga a implantação de Planos
Diretores para todos os municípios que tenham:

(A) 50% de sua área coberta por saneamento básico;
(B) 75% da área urbana coberta por meios de transporte coletivo;
(C) mais de 50% de sua população residindo em área urbana;
(D) mais de 20.000 habitantes;
(E) menos de 20.000 habitantes residindo em área urbana.

33 - O Plano Agache para o Rio de Janeiro é considerado o
primeiro Plano Diretor do Brasil. O Plano Agache
caracterizou-se como um plano de:

(A) desenvolvimento metropolitano;
(B) melhoramentos e embelezamento;
(C) rede viária e transportes;
(D) zoneamento urbano;
(E) desenvolvimento regional.

34 - Criado em 1964 pelo governo militar, o Serviço Federal
de Habitação e  Urbanismo (SERFHAU), visava:

(A) a elaboração e coordenação de políticas de planejamento
local integrado;

(B) a integração dos municípios das regiões metropolitanas;
(C) a elaboração e coordenação de planos regionais;
(D) a elaboração de planos decenais de desenvolvimento urbano;
(E) dar suporte à construção de habitação para militares

de baixa patente.

35 - A criação do Banco Nacional de Habitação (BNH), em
1964, tinha como objetivo principal:

(A) apoiar os bancos privados na concessão de créditos
às prefeituras;

(B) conceder créditos às grandes empreiteiras para a
construção de obras públicas;

(C) atender às necessidades de financiamento habitacional
da população de baixa renda;

(D) estimular a implantação de sanamento básico nas
capitais;

(E) propiciar a aquisição da casa própria para a classe
média.

36 -  As classes trabalhadoras em proporções significativas
solucionam seu problema de moradia, principalmente, através
da autoconstrução. Em relação à autoconstrução observe
as afirmativas a seguir :

I - é uma alternativa de subsistência para aqueles grupos
desprovidos da capacidade de financiar a casa própria
e/ou pagamento de aluguel;
II - acaba por se constituir numa fórmula que rebaixa o
custo de reprodução da força de trabalho para o capital;
III - contribui para aumentar a taxa de exploração da força
e trabalho;
IV - caracteriza-se por ser um trabalho não pago, isto é,
um sobre-trabalho;
V - resulta numa moradia constituída de forma artesanal,
em geral com materiais obsoletos e de baixa durabilidade
e apresenta  técnica de construção de baixa qualidade.

Estão corretas as afirmativas :

(A) I, II e III, apenas;
(B) II, IV e V, apenas ;
(C) I, II, III e IV, apenas ;
(D) II, III, IV e V, apenas ;
(E) I, II, III, IV e V.

37 - O Plano de Avenidas de 1930, elaborado por Prestes
Maia, foi um exemplo expressivo de uma nova forma de
planejar a cidade que se distanciava dos tradicionais planos
de melhoramentos. Esse Plano caracterizava-se por propor:

(A) um sistema articulado de vias radiais e perimetrais
que transformava a comunicação entre o centro da
cidade e os bairros e dos bairros entre si;

(B) projetos de melhoramentos viários que valorizassem a
área central;

(C) a renovação das vias que facilitavam o acesso às zo-
nas portuárias;

(D) que as novas vias abertas no centro da cidade tivessem
no mínimo 33 metros para facilitar a circulação dos
novos meios de transportes públicos;

(E) o estabelecimento de eixos de circulação que futuramente
poderiam se articular com as linhas do metrô.

38 - Atualmente, treze municípios brasileiros,  com mais de
um milhão de habitantes, respondem por cerca de 20% de
toda a população brasileira. Por outro lado, 4.600 municípios
com menos de vinte mil habitantes, concentram menos de
30% da população do país. Esses dados revelam que:

(A) a população brasileira está fortemente concentrada em
cidades médias;

(B) a rede urbana brasileira é extremamente concentrada
e desigual;

(C) os municípios com menos de 20 mil habitantes abrigam
a maior parte da população;

(D) o crescimento demográfico está se dando igualmente
nas cidades pequenas e grandes;

(E)  a população brasileira está voltando a ser rural.
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39 - Em 1971 foi lançado o Plano Nacional de Saneamento
(Planasa). A aplicação dos recursos desse plano priorizou
o abastecimento de água e esgotamento sanitário em
detrimento  das demais ações que compõem o saneamento
básico, o que deixou importantes lacunas na direção da
conquista e efetiva universalização, equidade e integralidade
do saneamento no país. Para ampliar o conceito de
saneamento, além dos serviços de abastecimento de água
e esgotamento sanitário, é necessário incorporar outros
serviços, entre os quais os seguintes, EXCETO:

(A) limpeza pública;
(B) drenagem urbana;
(C) controle de vetores;
(D) tratamento da água;
(E) construção de rede de emissários submarinos.

40  -  A rapidez do processo de urbanização no mundo e no
Brasil, na segunda metade do século XX, teve forte impacto
sobre a atmosfera e o meio ambiente. Assinale a alternativa
que NÃO corrobora esta relação:

(A) expansão populacional;
(B) utilização indiscriminada dos recursos naturais;
(C) industrialização em larga escala;
(D) canalização, mudança de curso e assoreamento dos

rios urbanos;
(E) consumo de combustíveis fósseis.

41 - Partindo do princípio de que a sustentabilidade democrática
das cidades questiona a estrutura de poder que amplia as
assimetrias de oportunidades, numa sociedade como a
brasileira, marcada por extrema desigualdade social, podemos
definir sustentabilidade como:

(A) a busca de eficiência na utilização dos recursos do planeta;
(B) a tentativa de controle do crescimento urbano;
(C) a articulação entre a questão da moradia e do saneamento;
(D) o apoio financeiro e a abertura de linhas de crédito a longo

prazo para as camadas mais empobrecidas das cidades;
(E) a criação, em escala mundial, de programas de sustento,

através de doações de cestas básicas, das famílias mais
carentes.

42 - O papel das cidades no processo de desenvolvimento
sustentável diz respeito à produtividade urbana e acaba por
evidenciar a questão da eficiência da cidade na maximização
de investimentos públicos e privados. Cidades sustentáveis
são aquelas:

(A) que têm uma periferia rural próxima, que permite o
abastecimento e o sustento da  cidade;

(B) em que o investimento público é sempre 50% maior do
que o privado;

(C) em que o investimento privado é pelo menos 50% do PIB;
(D) que têm capacidade de gerar seus próprios recursos,

necessários para manter um processo de desenvolvimento
contínuo;

(E) capazes de gerar sua própria energia, fazendo funcionar
100% de sua indústria e da frota de veículos.

43 - Um instrumento de regulação do Estatuto da  Cidade
são os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV). São
atribuições do EIV, EXCETO :

(A) substituir  a elaboração e a aprovação do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA);

(B) avaliar o aumento da população e do tráfego na vizinhança
gerado pelo empreendimento que vai ocupar uma
determinada área da cidade;

(C) observar as condições de ventilação e iluminação do
empreendimento;

(D) impedir a realização de empreendimentos que causem
efeitos negativos à qualidade de vida da população;

(E) avaliar as conseqüências do empreendimento na paisagem
e suas implicações no patrimônio natural e cultural.

44 - Sobre o Plano Diretor, NÃO é correto afirmar que:

(A) é um instrumento da política urbana;
(B) deve combater a especulação imobiliária, delimitando as

áreas e imóveis vazios e subutilizados situados em áreas
com infrastrutura adequada para utilização imediata;

(C) através dele a prefeitura pode aplicar o IPTU Progressivo
no Tempo;

(D) o Direito de Superfície tem, necessariamente, de ser
nele previsto;

(E) deve prever a democratização do acesso à terra.

45 - O Estatuto da Cidade responde a certas necessidades
de uso e compartilhamento do espaço urbano. Marque a
alternativa que NÃO diz respeito a estas necessidades.

(A) a urbanização e a legalização dos assentamentos;
(B) uma distribuição mais equânime dos serviços públicos;
(C) soluções planejadas e articuladas para os problemas

das cidades;
(D) valorização imobiliária segundo o interesse dos

proprietários;
(E) participação da população na formulação e execução

das políticas públicas.

46 - A Função Social da Propriedade prevê que os interesses
coletivos prevalecem sobre os individuais. Sob essa
perspectiva é correto afirmar que:

(A) o Estado deverá buscar o equilíbrio entre interesse
público e privado no território urbano apenas nas
questões que dizem respeito à construção de moradias;

(B) o Estatuto da Cidade estabeleceu a gestão democrática,
restringindo a participação da população urbana nas
questões de interesse público;

(C) a justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes
do processo de urbanização é um dos mais importantes
princípios presentes no Estatuto da Cidade;

(D) a Função Social da Propriedade não é prevista na atual
Constituição Federal;

(E) o atendimento das exigências de ordenação da Cidade
expressas no Plano Diretor, só garante o cumprimento
da Função Social da Propridade Urbana nos bairros de
renda inferior a dois salários mínimos.
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47 - São objetivos do estabelecimento de ZEIS (Zona de
Especial Interesse Social), EXCETO:

(A) permitir a inclusão de parcelas marginalizadas da cidade
por não poderem ocupar solo urbano dentro das regras
legais;

(B) permitir a introdução de serviços e infra-estrutura
urbanos nos locais em que antes não havia;

(C) introduzir mecanismos de participação direta dos
moradores no processo de definição dos investimentos
públicos em urbanização para consolidação dos
assentamentos;

(D) regular o conjunto do mercado de terras urbanas,
reduzindo as diferenças de qualidade entre os padrões
de ocupação;

(E) interferir em favor da oferta de terras para os mercados
urbanos de renda alta.

48 - O ‘fechamento’ de ruas, ou seja, a imposição de
restrições de acesso a ruas, é uma prática que se dissemina
pelas cidades, notadamente nos grandes centros urbanos.
Sob o argumento da necessidade de mais segurança e
privacidade para os moradores, justifica-se essa prática.
Sobre essa questão é correto afirmar que :

(A) o sistema vigente de parcelamento do solo para fins
urbanos, com base na Lei 6766/79, admite a existência
de ruas particulares;

(B) a criação de vias internas em condomínios privados
constitui uma prática ilegal;

(C)  o sistema brasileiro de parcelamento do solo não admite
o arruamento privado em zona urbana, visto que todo o
sistema viário de uma cidade é de uso comum, salvo
as vias internas de condomínios e outros casos
especiais;

(D) qualquer rua oficializada pela Prefeitura pode manter
sua característica de bem privado e por conseqüência
ser fechada ao uso comum;

(E) o arruamento constitui uma exigência do parcelamento
de terrenos, onde as vias são transferidas para o
domínio privado.

49 - Sobre os conceitos de via urbana e logradouro público,
NÃO é correto afirmar que:

(A) o conceito jurídico de vias urbanas é determinado em
função do perímetro urbano, podendo estender-se
também às zonas rurais;

(B) as vias urbanas são espaços destinados ao exercício
de circulação nos núcleos urbanos;

(C) logradouro público é a denominação genérica de
qualquer via, rua, avenida, alameda, praça, largo, viaduto,
entre outros;

(D) via urbana é toda via de circulação compreendida dentro
do perímetro urbano ou dentro de zona urbanizada;

(E) a legislação urbanística no Brasil define a via urbana
como espaço destinado à circulação de veículos ou
pedestres.

50 - As vias destinadas aos pedestres e as vias destinadas
às bicicletas devem obedecer dimensões que garantam uma
circulação segura e confortável. Sobre esse tema, NÃO é
correto afirmar que:

(A) quando for previsto trânsito de deficientes físicos, a largura
mínima do passeio não precisará sofrer alterações de
acréscimo;

(B) nas vias de pedestres deve ser previsto espaço para a
locação de redes subterrâneas de infra estrutura de
água e esgoto doméstico;

(C) quando a via de pedestres localiza-se no centro de grandes
cidades, é necessário ter maior espaço para implantação
de instalações subterrâneas, que somado ao maior fluxo
de pedestres, determina acréscimos na largura das ruas;

(D) a ciclofaixa consiste numa faixa exclusiva para tráfego
de biciclos leves, separadas das demais faixas de
tráfego por uma linha pintada no pavimento;

(E) a ciclovia é inteiramente separada do sistema viário existente.

51 - Sobre o parcelamento urbanístico do solo, assinale a
única afirmativa correta :

(A) o parcelamento urbanístico do solo é o processo de
urbanização de uma gleba, mediante sua divisão em
parcelas destinadas ao exercício das funções urbanas;

(B) o parcelamento urbanístico do solo não se distingue
do parcelamento da terra para fins rurais;

(C) a execução de planos de arruamento não consiste em um
tipo de operação jurídica que caracterize o parcelamento
urbanístico do solo;

(D) a execução de planos de loteamento não consiste em um
tipo de operação jurídica que caracterize o parcelamento
do solo  em lotes com menos de 225,00 m²;

(E) o arruamento e loteamento são institutos idênticos,
tendo em vista que ambos constituem modalidades de
parcelamento do solo.

52 - São tipos de pavimentação de calçadas utilizadas nas
cidades atuais, EXCETO :

(A) pedrisco cimentado;
(B) ladrilho cerâmico;
(C) lajota de concreto armado;
(D) macadame;
(E) blocos articulados de concreto.

53 - Sobre o dimensionamento e a função das vias urbanas,
NÃO é correto afirmar que :

(A) a largura das ruas é determinada de acordo com a sua
função e a sua taxa de ocupação;

(B) a grande quantidade de veículos aponta para as seguintes
necessidades que devem ser consideradas ao dimensinar-
se uma via: declividade suave, raios de curvatura grandes,
faixas de segurança claramente sinalizadas;

(C) uma avenida de alta velocidade cortando um bairro residencial,
em geral, causa efeitos negativos à vida comunitária;

(D) principalmente nos bairros residenciais, o traçado de ruas
com alargamentos serve para o desenvolvimento de
atividades artesanais, comerciais ou lúdicas que
aumentam o sentido comunitário;

(E) o município não é obrigado a definir a largura mínima
das vias urbanas tendo em vista as particularidades
dos bairros e comunidades que compõeem a cidade.
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54 - Assinale qual sistema abaixo NÃO consta da Classificação
Funcional das Vias Urbanas, segundo as normas do DNER:

(A) sistema viário local;
(B) sistema de vias coletoras;
(C) sistema rodoviário;
(D) sistema arterial principal;
(E) sistema arterial secundário.

55 - Sobre o processo de urbanização da sociedade
brasileira no século XX, NÃO é correto afirmar que:

(A) entre as décadas de 1940 e 1960, houve um
crescimento absoluto da população urbana em todas
as regiões do país devido à migração rural – urbana;

(B) o processo de urbanização da população brasileira
estimulou o desejo de modernização das práticas de
consumo e sociabilidade que abalaram, no âmbito do
privado e da família, os valores tradicionais da
sociedade;

(C) o processo de urbanização da sociedade brasileira se
torna mais agudo entre os anos de 1960 e 1996, quando
a população salta de 31 milhões  para 137 milhões;

(D) com o começo da recessão nos anos 80, a urbanização
vertiginosa, ao invés de estimular o desenvolvimento e
o progresso, acaba por gerar mais injustiças e
desigualdades sociais;

(E) o inchamento das cidades levou, em fins do século XX,
a um forte movimento de retorno ao campo,
principalmente na Região Sudeste do Brasil.

QUESTÕES DISCURSIVAS

QUESTÃO 1

  A Constituição Federal de 1988 introduziu novos
instrumentos capazes de concretizar avanços no tratamento
da questão urbana. A determinação constitucional de que
a propriedade deve cumprir sua função social pelo
atendimento das exigências fundamentais de ordenação
da cidade, expressas no Plano Diretor, e a ampliação da
autonomia municipal, vêm estimulando os grandes
municípios a incluir, em suas leis, dispositivos capazes de
produzir grandes alterações no processo de produção da
cidade.

O Imposto Territorial Progressivo no Tempo, aplicado sobre
terrenos vazios ou subutilizados e o Solo Criado são, entre
todos os instrumentos, os que mais suscitaram debates.

A ausência de uma política fundiária é identificada como
um dos principais obstáculos para que a grande maioria da
população tenha acesso à terra urbanizada.

A segregação social tem como efeito uma crescente e ar-
tificial valorização da terra urbana, constituindo-se em fonte
de bloqueio ao desenvolvimento de uma política habitacional
e à racionalização da prestação de serviços públicos.

Intervir nesse campo significou propor instrumentos como
o Solo Criado e o Imposto Territorial Progressivo no Tempo.

Descreva o Solo Criado.

QUESTÃO 2

De alguns anos para cá, estamos assistindo à
requalificação das áreas centrais das principais capitais
brasileiras e a uma elevação geral do prestígio do capital
simbólico da cidade. Poderíamos mesmo afirmar que essa
revitalização é uma das faces do planejamento urbano
contemporâneo. Exemplos cabais desta política são a
intervenção no Pelourinho, em Salvador, e a renovação da
área portuária, em Belém.

Essas intervenções pretensamente visam a recriar o core
das cidades, mas na verdade podem reproduzir as ilusões
modernistas de reorganização da vida social via reordenação
da cidade.

Discorra sucintamente sobre esta questão.
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