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Expectativa 

 

Questão 1 

Desde março de 2013, foram instalados/a prefeitura instalou mil captadores que localizam carros 

estacionados e avisam os novos horodatores com antena Wi-Fi, ligados, por sua vez, ao 

computador central Nice City, que informa/avisa os moradores, pelo celular, sobre as vagas 

disponíveis, a situação do tráfego e os espetáculos do dia. Graças a esse sistema, a prefeitura 

espera evitar os engarrafamentos causados pelas intermináveis/eternas  procuras de 

estacionamento/vagas para estacionar, reduzir as emissões de CO2 e deixar a cidade mais 

atraente. 

 
 

Questão 2 

A “cidade inteligente” é uma cidade hiperconectada, que associa engenharia digital e 

informações dos citadinos/moradores das cidades,  autorregulação e preocupação ecológica. 

Nesse sentido, as tecnologias da informação e da comunicação (as TIC) participam do 

desenvolvimento urbano, são integradas à rua, à mobília, à infraestrutura dos imóveis, aos 

monumentos, às lojas e até às árvores. Todos esses elementos tornam-se “inteligentes” no 

sentido em que são equipados com captadores, microprocessadores, células, chips, softwares, 

antenas. Eles produzem e processam dados, são dotados de memória, avaliam seu consumo de 

energia, comunicam-se, graças ao Wi-Fi, com outras máquinas informatizadas – a chamada 

Internet dos objetos – e informam/alimentam o big data da cidade. 

 

 

Questão 3 

As grandes cidades/metrópoles, universo em expansão, abrigam a metade da população mundial 
– 70% em 2050. Atualmente, as aglomerações [urbanas] consomem 75% da energia produzida 
[no mundo], emitem 80% do CO2 e concentram a maioria das esperanças e dos problemas mais 
graves da humanidade. 
 
 

Questão 4 

Para Jean-Louis Missika, as inovações das smart cities não são apenas “engenhosas”; são 

inteligentes no sentido da “boa inteligência”: permitem melhorar a governança urbana. “Vemos 

desenhar-se”, diz ele, “uma cidade na qual/onde os grandes setores tradicionais (transportes, 

sistema viário, energia, construção, espaços verdes, lazer), historicamente separados em 

grandes silos, fazem seus dados convergirem, trabalham em conivência/conjuntamente. Essas 

trocas nos ajudam a fazer economias, mas também a imaginar novos serviços.”  

 

 

Questão 5 

A « Cidade ideal » é um velho sonho da humanidade desde a Torre de Babel do Antigo 
Testamento, que subia até o céu (Gênesis 11, 1-9), ou a ilha da Utopia matematizada de Thomas 
More (1516). A cada vez, grandes sonhos, mas também grandes concepções filosóficas, políticas 
e democráticas sustentam/alicerçam esses projetos extraordinários: a smart city não foge a 
isso/a essa realidade.  

 


