UFJF – MÓDULO II DO PISM – TRIÊNIO 2010-2012 – PROVA DE GEOGRAFIA
PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA

Questão 1 – Leia os textos abaixo.
o

LEI N 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001.
o
Art. 1 Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será
aplicado o previsto nesta Lei.
Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de
ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da
segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10257.htm>. Acesso em: 20 set. 2011.

Em 2011, a aprovação do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº. 10.257/2001) completa 10 anos, após 13
de tramitação no Congresso Nacional. Todo esse processo foi acompanhado por ampla mobilização
social desde o início da Assembleia Constituinte, em 1987. Contudo, a sua implementação, nos
municípios brasileiros, ainda deixa muito a desejar.
E como a implementação do Estatuto da Cidade deve ocorrer? Por meio dos Planos Diretores instituídos
por lei municipal.
Disponível em: <http://diplomatique.uol.com.br/artigo.php?id=907>. Acesso em: 20 ago. 2011. Adaptado.

a) A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, garantindo a todos o direito a cidades sustentáveis.
Defina cidade sustentável.

b) Quem participa da elaboração de um Plano Diretor?

Fonte: Disponível em: <http://www.google.com.br/images>. Acesso em: 20 ago. 2011.

c) Como o Plano Diretor interfere na expansão urbana de um município?

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Questão 2 – Os mapas 1 e 2 abaixo permitem visualizar, com mais detalhes, a diferença entre o número de
imóveis e a área total dos imóveis no território, evidenciando, assim, a diferença regional da estrutura fundiária.
Analise os mapas abaixo:

Fonte: Disponível em: <http://www4.fct.unesp.br/nera/atlas/estrutura_fundiaria.htm>. Acesso em: 19 set. 2011.

Leia o texto abaixo:
Em 2003, os imóveis rurais no Brasil eram 4.290.531 e compreendiam uma área total de
418.483.332,30ha, ou seja, 49,1% da área territorial total do país. Sul, Sudeste e Nordeste compreendiam,
respectivamente, 29%, 27% e 28% dos imóveis, e as regiões Norte e Centro-Oeste 8% cada uma.
Em relação à área total dos imóveis rurais, a região Centro-Oeste é a que detinha a maior proporção, com
32% da área total, e as demais regiões compreendiam 22% (Norte), 20% (Nordeste), 16% (Sudeste) e
10% (Sul).
Disponível em: <http://www4.fct.unesp.br/nera/atlas/estrutura_fundiaria.htm>. Acesso em: 19 set. 2011. Adaptado.

a) Explique a estrutura fundiária da região Centro-Oeste.

b) O Estado de Minas Gerais tem uma estrutura fundiária diferenciada de outros estados das regiões
Sudeste e Sul.
Descreva essa diferenciação.

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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