PROCESSO SELETIVO 004/2020
PROVA ESCRITA - PADRÃO DE RESPOSTAS
Questão 1: (4 pontos)
Alguns tópicos a serem abordados nas respostas discursivas:
AVANÇOS:
- Instrumentos urbanísticos (na Constituição Federal havia apenas PEUC; IPTU progressivo; Desapropriação; e
Usucapião), o Estatuto da Cidade trouxe uma série de novos instrumentos;
- Democratização e descentralização do processo de planejamento;
- Reconhecimento do direito de posse dos assentamentos precários;
- Geração de informação sobre os municípios.
REFLEXÕES E DESAFIOS:
- Planos muito extensos com linguagem inacessível para a população;
- Crise do participativismo ("participação teatral" - participação não efetiva nos planos);
- Planos que não territorializaram, não mapearam os instrumentos (instrumentos apenas citados, mas não
regulamentados ou mapeados);
- Dinâmica para construção dos planos de forma distrital (houve dificuldade em se pensar em projetos
municipais) / algumas consultorias que realizaram planos generalistas, não específicos para aquele município;
- Criação de processos sócio-políticos, como através dos conselhos municipais (esferas de participação),
mecanismos institucionais como os Fundos (nacional; estaduais; municipais, por ex. turismo, habitação, etc.).
Grande desafio: trazer a questão do direito à cidade na prática.
Conceitos centrais: participação social; função social da cidade e da propriedade.
Alguns exemplos: Instrumentos para o enfrentamento da especulação imobiliária, por ex.: PEUC (Parcelamento,
Edificação ou Utilização Compulsórios); IPTU progressivo ((Imposto Predial e Territorial Urbano) e
Desapropriação. Também pode-se citar o ZEIS vazios/cheios; Consórcio imobiliário; Instituto do Abandono; etc.
DIFERENÇAS ENTRE PRIMEIRA E SEGUNDA DÉCADAS:
- Primeira década de efervescência, criado o Ministério das Cidades, implementada a estrutura (Conselhos da
Cidade - municipais, estaduais e nacional); Fóruns e Conferências municipais, estaduais e federal; Criação dos
planos - discussões; formulação e estrutura;
- Segunda década, que seria o momento de implementação dos planos, acompanhamento, execução, em sua
maioria não ocorreu, podendo discorrer com diversos exemplos práticos.

Questão 2: (1,5 ponto)
Afirmações corretas:
A); B); D); E)
(EXCETO C)
Questão 3: (1,5 ponto)
Afirmações corretas:
A); B); C); D)
(TODAS)
Questão 4: (1,5 ponto)
Correto apenas o que afirma em:
D) I, III e IV.
Questão 5: (1,5 ponto)
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