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 Expectativa 

 Pregunta 1 

 A)  Na  atualidade,  segundo  o  texto,  o  Brasil  tem  importantes  políticas  públicas  de  financiamento  para  a 
 urbanização  dos  assentamentos  precários.  Apesar  de  haver  uma  persistência  de  limitações  nos  campos 
 jurídico,  institucional  e  financeiro,  o  país  conta  com  um  acúmulo  de  conhecimento  empírico  sobre  esse 
 tema. 

 B)   O  ponto  de  vista  geral  seria  a  conjugação  das  dimensões  econômicas  e  sociais,  bem  como  suas 
 articulações,  com  o  modelo  de  desenvolvimento  vigente,  de  alta  concentração  de  renda  e  produtor  de 
 pobreza urbana. 

 Pregunta 2 

 A)  O  Estatuto  da  Cidade  deu  aos  municípios  a  opção  de  utilizar  instrumentos  urbanísticos  que  possibilitem  o 
 cumprimento  da  função  social  da  propriedade  e  que,  ao  incidir  diretamente  nas  políticas  para  os 
 assentamentos  precários,  incorpore  com  mais  ênfase,  no  nível  das  cidades,  o  tema  da  regularização  da 
 posse. 

 B) As  funções  da  CHISAM  e  da  CODESCO  são  contraditórias  porque  a  primeira  estava  destinada  à 
 remoção das favelas e a segunda trabalhava para a sustentação da urbanização das favelas. 

 Pregunta 3 

 A)  A  contradição  consiste  em  que  as  políticas  públicas  se  caracterizaram  por  uma  permissividade  com 
 relação  ao  aumento  da  precariedade  habitacional  e,  ao  mesmo  tempo,  por  ações  sistemáticas  de 
 erradicação.  Isso,  portanto,  contribuiu  para  um  aumento  inexorável  dos  assentamentos  informais  nas 
 periferias. 

 B)   A  “lógica  perversa”  se  refere  a  tratar  os  assentamentos  precários  como  um  mero  problema  urbano,  uma 
 anomalia,  que  deveria  ser  resolvido  mediante  ações  de  limpeza.  Isso  causou  a  demolição  de  muitas 
 aglomerações e sua população foi reassentada em novos conjuntos em uma periferia distante. 

 Pregunta 4 

 A)  A  lei  n.  6.766,  aprovada  em  1979,  regulamentou  a  divisão  do  solo  e  penalizou  os  promotores  de  lotes 
 irregulares. 

 B)   As  políticas  públicas  “ignoravam”  as  habitações  das  favelas  porque  eram  consideradas  soluções 
 provisórias e ilegais. 

 Pregunta 5 

 “As  formas  de  habitação  familiar  predominantes  no  Brasil  urbano  se  encontram  em  situação  de 
 habitabilidade  deficiente  e  irregular  nos  títulos  de  propriedade  do  solo:  cabanas,  favelas,  loteamentos 
 irregulares,  inclusive  conjuntos  habitacionais  que,  pese  a  terem  sido  construídos  pelo  poder  público, 
 encontram-se  em  estado  de  degradação  e/ou  irregularidade.  Esta  forte  presença  de  assentamentos 
 precários  nas  metrópoles  brasileiras  é  consequência  das  dinâmicas  díspares  que  limitaram  historicamente, 
 no  país,  o  acesso  à  terra  urbanizada  e  reflete,  espacialmente,  a  estrutura  econômica  e  social  extremamente 
 desigual. 

 Ditos  assentamentos  mostram  muita  diversificação,  variando  na  localização,  tamanho,  densidade,  qualidade 
 construtiva,  grau  de  ilegalidade,  situação  de  risco  e  nível  de  consolidação  e  integração.  No  entanto, 
 geralmente,  eles  têm  em  comum  a  ilegalidade  da  posse  ou  propriedade  do  solo,  a  precariedade  das 
 condições  de  habitabilidade,  a  carência  de  infraestrutura  urbana  e  a  segregação  com  relação  à  cidade 
 formal.  Essa  variedade  de  configurações  dificulta  a  ação  do  Estado  e  o  desenho  de  suas  políticas  públicas 
 urbanas.” 




