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Apresentação
Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim!
Na aula de hoje, veremos diversos aspectos relacionados com a “Realidade do Distrito
Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento – RIDE”.
Para isso, veremos, em um primeiro momento, o que vem a ser a RIDE. Posteriormente,
analisaremos os diversos aspectos exigidos no edital com relação ao Distrito Federal e à RIDE.
Além disso, estudaremos as regras da Lei Distrital n. 5.768/2016, responsável por alterar
as disposições concernentes ao conteúdo programático exigido nos concursos públicos do
Distrito Federal.
E para treinarmos tudo aquilo que foi estudado, utilizaremos questões anteriores de diversas organizadoras.
Grande Abraço a todos e boa aula!
Diogo
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REALIDADE DO DISTRITO FEDERAL E DA RIDE
1. A Região Integrada de Desenvolvimento - RIDE
A possibilidade de criação de uma Região Integrada de Desenvolvimento decorre do próprio texto da Constituição Federal, que apresenta, na parte destinada à organização dos entes
federativos, a faculdade de união para fins de aceleração do desenvolvimento econômico e
redução das desigualdades regionais.
Neste sentido, dois artigos, mais precisamente, merecem destaque do texto da Constituição Federal.
Art. 21. Compete à União:
IX – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;
Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.
§ 1º - Lei complementar disporá sobre:
I – as condições para integração de regiões em desenvolvimento;
II – a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais,
integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente
com estes.
§ 2º - Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei:
I – igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do
Poder Público;
II – juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias;
III – isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas
ou jurídicas;
IV – prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas.

Assim, podemos conceituar as regiões integradas de desenvolvimento como uma forma de associação entre diversos entes federativos que possui, basicamente, dois objetivos
principais:
a) acelerar o desenvolvimento econômico da região;
b) reduzir as desigualdades sociais;
Com base nestas premissas, a Lei Complementar 94, de 1998, institui a Região Integrada
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE.
Fazem parte da RIDE o Distrito Federal e alguns municípios pertencentes aos Estados de
Goiás e Minas Gerais.
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Distrito Federal
Composição
RIDE

Municípios de
Goiás
Municípios de
Minas Gerais

Vamos conhecer quais são estes municípios?

No ano de 2018, por meio da edição da Lei Complementar 163, a lista dos municípios que
fazem parte da RIDE foi alterada, passando a contar, além do Distrito Federal, com uma série
de novos municípios, sendo eles:
a) do Estado de Goiás: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia,
Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia,
Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina,
Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e
Vila Propício;
b) do Estado de Minas Gerais: Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí.
E será que a lista de municípios que fazem parte da RIDE pode ser modificada?

Certamente que sim! Prova disso é que tivemos, como já informado, a inclusão de diversos
outros entes no ano de 2018.
Além disso, deve ser salientado que, em caso de desmembramento de algum dos municípios que já fazem parte da RIDE, os novos entes constituídos irão, de forma automática, passar
a fazer parte da mencionada região.
Neste sentido, por exemplo, é a previsão do §2º do artigo 1º da Lei Complementar 94:
Art. 1º, § 2º Os Municípios que vierem a ser constituídos a partir de desmembramento de território
de Município citado no § 1º deste artigo passarão a compor, automaticamente, a Região Integrada
de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
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A norma determina, ainda, que o Poder Executivo deverá constituir um Conselho Administrativo. Este órgão, por sua vez, será composto por representantes dos Estados e Municípios
integrantes da RIDE, de acordo com as regras previstas em regulamento.
Regulamentando tal previsão, o Decreto 7.469/2011 estabelece, em seu artigo 2º, a seguinte previsão:
Art. 2º O Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno - COARIDE, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, tem a finalidade de coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RIDE..

No que se refere à composição e substituição dos membros do mencionado Conselho de
Administração, temos que fazer uso das disposições do artigo 4º do Decreto 7.469, de seguinte redação:
Art. 4º O COARIDE é composto por:
I – Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, que o presidirá;
II – Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República;
III – Secretário-Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública
IV – Secretário-Executivo do Ministério da Infraestrutura;
V – Secretário-Executivo do Ministério da Educação;
VI – Secretário-Executivo do Ministério da Cidadania;
VII – Secretário-Executivo do Ministério da Saúde;
VIII – Secretário-Executivo da Secretaria de Governo da Presidência da República;
IX – Diretor-Superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO;
X – três representantes do Distrito Federal, um do Estado de Goiás e um do Estado de Minas Gerais,
indicados pelos respectivos Governadores;
XI – dois representantes dos Municípios do Estado de Goiás que integram a RIDE, indicados, em
comum acordo, pelos Prefeitos dos Municípios que integram a RIDE; e
XII – dois representantes dos Municípios do Estado de Minas Gerais que integram a RIDE, indicados,
em comum acordo, pelos Prefeitos dos Municípios que integram a RIDE.
§ 1º Os membros de que tratam os incisos I a IX do caput serão substituídos, em suas ausências e
seus impedimentos, por seus substitutos.
§ 2º Cada membro de que tratam os incisos X a XII do capt terá um suplente, que o substituirá em
suas ausências e seus impedimentos.
§ 3º Os membros de que tratam os incisos X a XII do caput terão mandato de dois anos, permitida
a recondução.
§ 4º Os membros do COARIDE de que tratam os incisos X a XII do caput, e respectivos suplentes,
serão designados pelo Secretário-Executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional.


Obs.:


O COARIDE terá as seguintes competências:
a) coordenar as ações dos entes federados que compõem a RIDE, visando ao desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais;
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b) aprovar e supervisionar planos, programas e projetos para o desenvolvimento integrado da RIDE;
c) programar a integração e a unificação dos serviços públicos que lhes são comuns;
d) indicar providências para compatibilizar as ações desenvolvidas na RIDE com as
demais ações e instituições de desenvolvimento regional;
e) harmonizar os programas e projetos de interesse da RIDE com os planos regionais de
desenvolvimento;
f) coordenar a execução de programas e projetos de interesse da RIDE;
g) aprovar seu regimento interno.

Tais competências, ressalta-se, deverão ser exercidas no âmbito das atividades de interesse do respectivo conselho. Neste sentido, consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal, aos Estados de Goiás e de Minas Gerais e aos Municípios
que a integram, relacionados com as seguintes áreas:
I – infraestrutura;
II – geração de empregos e capacitação profissional;
III – saneamento básico, em especial o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de
esgoto e o serviço de limpeza pública;
IV – uso, parcelamento e ocupação do solo;
V – transportes e sistema viário;
VI – proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental;
VII – aproveitamento de recursos hídricos e minerais;
VIII – saúde e assistência social;
IX – educação e cultura;
X – produção agropecuária e abastecimento alimentar;
XI – habitação popular;
XII – serviços de telecomunicação;
XIII – turismo; e
XIV – segurança pública.
O COARIDE poderá reunir-se em caráter ordinário ou extraordinário. Ordinariamente, as
reuniões serão realizadas a cada período de 3 meses. Já em caráter extraordinário, a reunião ocorrerá:
a) sempre que convocado por seu Presidente;
b) por solicitação de um terço dos membros;
c) no prazo de até trinta dias após a reunião em que tenha havido concessão de vista de
matéria constante da pauta.
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O quórum de reunião do COARIDE é de maioria absoluta e o quórum de aprovação é de
maioria simples. Além do voto ordinário, o Presidente do COARIDE terá o voto de qualidade em
caso de empate.
As demais informações relacionadas com o COARIDE podem ser mais bem visualizadas
com base na leitura dos artigos 4º-B a 4º-D, de seguinte redação:
Art. 4º-B O COARIDE poderá instituir subcolegiados para matérias específicas.
Parágrafo único. Os subcolegiados do COARIDE:
I – serão instituídos em atendimento ao disposto em suas Resoluções;
II – não poderão ter mais de cinco membros;
III – terão caráter temporário e duração não superior a um ano;
IV – estão limitados a três operando simultaneamente.
Art. 4º-C A Secretaria-Executiva do COARIDE será exercida pela Diretoria de Planejamento e Avaliação da SUDECO.
Art. 4º-D A participação no COARIDE será considerada prestação de serviço público relevante, não
remunerada.

Como informado, um dos principais objetivos, com a instituição da RIDE, é promover o
desenvolvimento econômico da região. Neste sentido, a própria lei complementar autoriza o
Poder Executivo a instituir um Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal.
O programa, ouvidos os órgãos competentes, estabelecerá, mediante convênio, normas e
critérios para unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos, abrangidos tanto
os procedimento federais e de responsabilidade de entes federais, quanto aqueles de responsabilidade dos entes federativos que compõem a RIDE, especialmente em relação a:
a) tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério da Fazenda;
b) linhas de crédito especiais para atividades prioritárias;
c) isenções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de fomento a atividades produtivas
em programas de geração de empregos e fixação de mão de obra.
Faz todo o sentido, não é mesmo? Na medida em que estamos diante de uma região integrada, nada mais natural que os procedimentos relacionados com os serviços públicos seja,
na medida do possível, unificados.
Regulamentando das previsões da lei complementar, o Decreto 7.469/2011 apresenta, em
seus artigos 8º e 9º, a seguinte previsão:
Art. 8º O Programa Especial de Desenvolvimento do Entorno do Distrito Federal, ouvidos os órgãos
competentes, estabelecerá, mediante convênio, normas e critérios para a unificação de procedimentos relativos aos serviços públicos de responsabilidade Distrital, Estadual e Municipal de entes que
integram a RIDE, especialmente em relação a:
I – tarifas, fretes e seguro, ouvido o Ministério da Fazenda;
II – linhas de crédito especiais para atividades prioritárias;
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III – isenções e incentivos fiscais, em caráter temporário, de fomento a atividades produtivas em
programas de geração de empregos e de fixação de mão de obra.
Art. 9º Os programas e projetos prioritários para a RIDE, principalmente no que se refere e à infraestrutura básica e geração de empregos, serão financiados com recursos:
I – do orçamento da União;
II – dos orçamentos do Distrito Federal, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e dos Municípios
abrangidos pela RIDE; e
III – de operações de crédito externas e internas.

Consideram-se de interesse da RIDE os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos
Municípios que a integram, especialmente aqueles relacionados às áreas de infraestrutura e
de geração de empregos.
Neste mesmo sentido é a previsão do Decreto 7.469/2011, que estabelece, logo em seu
artigo 1º, que
A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE destina-se à articulação
da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do Distrito Federal.

Por fim, precisamos saber a forma como os programas e projetos prioritários da RIDE
(om especial ênfase para os relativos à infraestrutura básica e geração de empregos) serão
financiados.
De acordo com a lei, o financiamento destes programas e projetos será feito com base em
três diferentes fontes, a saber:
a) recursos de natureza orçamentária, que lhe forem destinados pela União, na forma da lei;
b) recursos de natureza orçamentária que lhe forem destinados pelo Distrito Federal, pelos
Estados de Goiás e de Minas Gerais, e pelos Municípios abrangidos pela Região Integrada de
que trata esta Lei Complementar;
c) recursos de operações de crédito externas e internas.

2. Aspectos Históricos
Para compreendermos os aspectos históricos do Distrito Federal e dos entes que fazem
parte da RIDE, temos que recorrer a diversos acontecimentos da própria história do nosso país.
Sendo assim, iremos “passear” por diversos acontecimentos que, ao longo dos tempos,
influenciaram na formação do Distrito Federal (e, por consequência, da RIDE).
Ressalto, desde já, que é muito provável que as questões de prova sobre o assunto se refiram ao Distrito Federal, ainda que a RIDE seja formada, como anteriormente analisado, por
entes de outros dois Estados (Minas Gerais e Goiás).
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2.1. Chegada dos Portugueses ao Brasil
No século XV, mais precisamente no ano de 1500, o militar português Pedro Alvares Cabral
decidiu refazer a rota de Vasco da Gama, percorrendo os caminhos da Índia.
No entanto, a embarcação tomou outros rumos e acabou chegando em território brasileiro.
Existem historiadores que afirmam que a chegada de Cabral ao Brasil foi proposital, haja vista
que, antes dele, outros europeus já tinham chegado em nosso território.
Inicialmente, a embarcação acreditava que o território se tratava, apenas, de um ilha, motivo pelo qual ela recebeu o nome de “Ilha de Vera Cruz”.
Posteriormente, o território foi intitulado de “Terra de Santa Cruz”, sendo, hoje, a cidade de
Porto Seguro, na Bahia. O nome Brasil apenas surgiu em momento mais tarde, sendo oriundo
do amplo fluxo de exportação da madeira Pau-Brasil.
Conforme se espalhava a notícia do “Novo Mundo”, o território descoberto ia ficando cada
vez mais povoado.
No início, a mão de obra era feita pelos nativos que aqui habitavam, que, ainda que enfrentassem uma forte resistência, acabavam trabalhando em troca do recebimento de objetos.

2.2. O Tratado de Tordesilhas
Disputas e guerras. Este era o cenário que se encontrava o Brasil em meados do século XVI,
ou seja, em um constante embate entre a monarquia espanhola e a monarquia portuguesa.
A notícia do “novo mundo” proliferava por todos os cantos. As maravilhas e riquezas naturais que havia em abundancia, desta forma, despertaram a curiosidade de diversas outras nações, que não aceitavam que Portugal e Espanha ficassem com todos estes bens e recursos.
Além disso, deve ser salientado que Portugal e Espanha disputavam, internamente, para
ver quem ficava com a maior parte território.
Neste cenário, ambas as nações, por meio de seus comandantes, assinaram, em 7 de julho
de 1494, na cidade de Tordesilhas, na Espanha, o Tratado de Tordesilhas.
A assinatura do tratado em questão teve uma importante participação do Papa Alexandre
VI, que, após ser procurado por ambos os países, se envolveu na questão e demarcou as terras
que ficariam como cada uma das nações.
Seria um tratado que traria uma trégua para os conflitos entre os dois países, certo?

De forma alguma! Portugal, por ter “descoberto” o território, se sentiu no direito de ficar
com, pelo menos, uma maior parte da extensão territorial.
Além disso, nações como a Inglaterra, França e Países Baixos não aceitaram o acordo.
Nem o próprio D. João II, Rei de Portugal, ficou satisfeito com a decisão do Papa.
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Após a demarcação do Papa, os governadores de Portugal e Espanha se reuniram novamente e mudaram o resultado do tratado. Espanha ficou com a parte Oeste do Cabo Verde e
Portugal com a parte Leste (ficando com a maior parte do Centro Oeste localizado em Goiás).
Nesse meio tempo, e considerando que, conforme informado, a notícia das maravilhas naturais se espalhava pelo mundo, chegaram ao Brasil imigrantes de toda parte com a intenção
de colonizar e sobreviver nas terras brasileiras.

2.3. Enfraquecimento da Coroa Portuguesa
No período de 1580 a 1640, a Coroa Portuguesa, por diversos motivos (principalmente econômicos) enfraqueceu, passando a se submeter ao domínio dos espanhóis.
Este período ficou conhecido como União Ibérica (unidade política entre monarquia e dinastia). No âmbito da União Ibérica, algumas normas e leis foram estabelecidas, incluindo a
que resultava nas divisões das colônias brasileiras.
Como resultado, tivemos, em 1621, a divisão do território brasileiro, pela Coroa Espanhola,
em duas diferentes unidades administrativas, sendo elas:
a) Maranhão, cuja capital era São Luís.
b) Brasil, cuja capital era Salvador.
Entre 1590 a 1593, as tropas de Domingos Luís Grau e Antônio Macedo ergueram suas
bandeiras em Goiás.
Posteriormente, os portugueses trouxeram os padres Jesuítas, que teriam a missão de
catequisar os índios brasileiros e domesticá-los para o trabalho escravo. A missão coordenada
pelo padre Cristóvão de Lisboa, em 1625, se concentrou numa aldeia na Amazônia.
Desta época, três importantes termos merecem destaque, sendo eles: entradas, bandeiradas e descidas.
Entradas: organização feita pelo governo, com o dinheiro público, para controlar as exportações e importações de escravos, minérios e produtos extraídos do Brasil. Respeitavam, na
maioria das vezes, o Tratado de Tordesilhas.
Bandeiradas: movimentos particulares que impunham a escravidão dos índios nativos para
a extração de metais preciosos. Tais movimentos não respeitavam o Tratado de Tordesilhas.
Descidas: expedições feitas pelos Jesuítas com o objetivo de recrutar os índios do interior
para o serviço escravo. As principais bandeiradas estavam concentravam nas regiões Norte e
Sul do país.
No período de crise, o rei de Portugal precisava de bons aliados. Foi nesse período que
surgiu Marques de Pombal, que, além de administrar as finanças da cora portuguesa, ficou
responsável pelas extrações e exportações no Brasil.
Mais à frente, cogitou-se, pela primeira vez, a ideia de que a capital brasileira teria que ser
localizada, por questões de segurança, no interior do país.
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2.4. Tratado de Madri
Devido às constantes expedições, e tendo como objetivo extrair o abundante ouro localizado no território de Goiás, Portugal, cada vez mais, não respeitava as demarcações do Tratado
de Tordesilhas.
Após uma série de conflitos, fez-se necessário que um novo tratado fosse assinado.
Foi assim que, em 1750, o rei de Portugal (D. João V) e o rei da Espanha (Fernando VI),
assinaram o Tratado de Madri.
Com o tratado, novas regras e divisões foram estabelecidas, sendo uma das características do acordo a existência de uma administração e supervisão mais rigorosa.
A principal medida do tratado foi a decretação de que cada uma das nações ficaria com
que já possuísse (conceito denominado de uti possidetis).
Além disso, todo o território goiano e a maior parte do Centro Oeste deixariam de ser da
Espanha e passariam a ser oficialmente do Brasil.
Deve ser salientado que, com a demarcação, ficou mais fácil a localização geográfica. No
entanto, as demarcações foram, em partes, meramente simbólicas, haja vista que as guerras e
disputas pelos tesouros naturais (principalmente o ouro) continuaram.

Cada nação ficaria com o
que já possuísse (uti
possidetis)
Consequências do
Tratado de Madri

O território goiano, bem
como boa parte do Centro
Oeste, deixariam de ser
da Espanha e passariam
a pertencer ao Brasil

Com o declínio nas explorações do ouro (até mesmo pela escassez de recursos naturais),
Portugal e Espanha tomaram conhecimento de que outro tipo de atividade estava sendo bastante lucrativa.
Tratava-se da agropecuária, que estava sendo realizada, com maior intensidade, no Estado da Bahia.

2.5. A Primeira Capital Brasileira
Em meados do século XVI, Salvador (BA) estava em alta com a plantação e cultivo da cana
de açúcar.
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Assim como acontecia com os primeiros anos da exploração ao ouro, as exportações eram
bastante lucrativas. No entanto, ao contrário do que ocorria com a atividade anterior, a cana de
açúcar existia em extrema abundância, não tratando-se, pelo menos em um primeiro momento, de um recurso com possibilidade de escassez.
O fluxo de exportação era ótimo e muito lucrativo, tendo atraído os interesses das principais nações exploradoras da época (Portugal e Espanha).
O interesse foi tanto que resolveram fazer de Salvador a 1º capital brasileira, tendo sido
governada pelo conselheiro do rei de Portugal Tomé de Souza.
O monarca português queria ter certeza que os lucros e impostos seriam enviado a ele,
então, ninguém melhor que Tomé, seu conselheiro, para garantir a transição.
No entanto, assim como aconteceu com o ouro (só que com um período maior de tempo),
a exploração, após alguns anos, começou a ficar prejudicada, principalmente se levarmos em
conta a má preparação do solo da época.
Com a baixa produção, poucos recursos eram enviados para a monarquia portuguesa, fazendo surgir a necessidade de encontrar uma nova “fonte de recursos”.

2.6. A Segunda Capital Brasileira
Por volta de 1763, foram descobertos novos pontos de extração de minério pelo Brasil.
Destes, o que ganhou destaque foi o Rio de Janeiro, que, além das extrações, possuía o porto,
ensejando a possibilidade de uma minuciosa fiscalização.
Como resultado, o Rio de Janeiro passou a ser, a partir de 1763, a segunda capital brasileira, fato que perdurou até o ano de 1960.
No século XIX, o Rio de Janeiro foi tão almejado com suas maravilhas naturais e recursos
econômicos que chamou atenção até mesmo da Família Real Portuguesa.
O próprio Rei de Portugal resolveu se instalar no Rio de Janeiro. Com a chegada, uma série
de reformas foram realizadas, dentre as quais merecem destaque:
a) novos pontos da organização da Administração Pública;
b) construção de igrejas, hospitais e quarteis;
c) a fundação do primeiro Banco do Brasil;
d) a criação da Imprensa Régia, com o primeiro jornal do país (o Jornal Gazeta);
e) o surgimento do Jardim Botânico;
Ainda neste período, e até meados de 1889, o Brasil foi palco de grandes acontecimentos
políticos, sendo eles:
a) Abolição da escravidão;
b) Independência do Brasil;
c) Proclamação da República;
d) Mobilização militar / Regime Republicano;
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Entre 1902 a 1906, o Brasil voltou a ser governado por um conselheiro do império português, Rodrigues Alves. Foi um período próspero, momento de estabilidade econômica como
resultado das exportações regidas pelos coronéis de São Paulo e Minas Gerais.
Rodrigues Alves fez muitos reparos na área urbana do Rio de Janeiro, sendo que ruas e
bairros ganharam formas inspiradas nos centros urbanos europeus.
No entanto, a aglomeração de pessoas vivendo em condições precárias se espalhava pelas ruas do Rio. Neste cenário, antigos escravos e colonizadores (que não tinham como se
manter e viviam em casas sem as mínimas condições básicas) foram expulsos de seus cortiços, originando o crescimento das periferias nos morros.
O Rio de Janeiro, aos poucos, foi se revelando um lugar que já não era ideal para acumular
riquezas. O risco era grande demais, ainda mais se considerarmos que estávamos diante de
uma cidade litorânea.
Nada mais natural, como já acontecera em outras oportunidades, do que transferir a capital
do Brasil para um local mais seguro.
Sendo assim, a questão da segurança foi um dos principais motivos que levaram, muito
tempo depois, à transferência da capital para a região Centro-Oeste.

2.7. A Terceira e Atual Capital Brasileira
Ainda no mandato de Floriano Peixoto, as chamadas “Metas Mudancistas” foram criadas
para garantir a construção da atual capital brasileira. Esta missão foi confiada a Luiz Cruls, que
demarcou o território do Planalto Central.
Além disso, Lúcio Costa foi o responsável por desenvolver o projeto urbanístico de Brasília
e Oscar Niemeyer desenvolveu o projeto arquitetônico.

Lúcio Costa

Oscar Niemeyer

Projeto Urbanístico

Projeto Arquitetônico

Por se tratar de uma cidade projetada, Brasília teve o seu Plano Piloto tombado como
patrimônio histórico nacional. Além disso, a Unesco inscreveu o plano na lista do Patrimônio Mundial.
Ambas as medidas foram adotadas com o objetivo de preservar as características primordiais do excelente projeto urbanístico realizado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

14 de 75

RIDE
Realidade do Distrito Federal e da RIDE
Diogo Surdi

Em 1823, esta proposta havia sido sugerida por José Bonifácio de Andrada e Silva, em
uma época em que se cogitava, ainda que remotamente, a ideia de que a capital deveria ser no
centro do país.
A construção de uma nova capital constou, inclusive, no texto da Constituição Federal de
1891, que apresentava, em seu artigo 3º, a seguinte redação:
Art. 3º - Fica pertencendo à União, no planalto central da República, uma zona de 14.400 quilômetros
quadrados, que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura Capital federal.
Parágrafo único. Efetuada a mudança da Capital, o atual Distrito Federal passará a constituir um
Estado.

Posteriormente, com a entrada em vigor da Constituição de 1934, passamos a contar, conforme estabelecia o artigo 4º das Disposições Transitórias, com a previsão de transferência da
capital para um ponto central do Brasil.
Além disso, a Constituição estabelecia procedimentos a serem executados pelo Presidente da República com o objetivo de realizar a mudança.
Art. 4º Será transferida a Capital da União para um ponto central do Brasil. O Presidente da República, logo que esta Constituição entrar em vigor, nomeará uma comissão, que, sob instruções do
Governo, procederá a estudos de várias localidades adequadas à instalação da Capital. Concluídos
tais estudos, serão presentes à Câmara dos Deputados, que escolherá o local e tomará sem perda
de tempo, as providencias necessárias à mudança. Efetuada esta, o atual Distrito Federal passará a
constituir um Estado.
Parágrafo único. O atual Distrito Federal será administrado por um Prefeito, cabendo as funções
legislativas a uma Câmara Municipal, ambos eleitos por sufrágio direto sem prejuízo da representação profissional, na forma que for estabelecida pelo Poder Legislativo Federal na Lei Orgânica.
Estendem-se lhe, no que lhes forem aplicáveis, as disposições do art. 12. A primeira eleição para
Presidente será feita pela Câmara Municipal em escrutínio secreto.

Em 1946, tivemos a entrada em vigor de mais uma Constituição. Nela, tínhamos a previsão,
novamente no artigo 4º das Disposições Transitórias, de que a capital da União seria transferida para o planalto central do país.
Ainda que a norma estabelecesse um prazo para que o Presidente da República nomeasse
uma comissão com o objetivo de realizar estudos, poucos avanços foram feitos neste sentido.
Art. 4º - A Capital da União será transferida para o planalto central do País.
§ 1 º - Promulgado este Ato, o Presidente da República, dentro em sessenta dias, nomeará uma
Comissão de técnicos de reconhecido valor para proceder ao estudo da localização da nova Capital.
§ 2 º - O estudo previsto no parágrafo antecedente será encaminhado ao Congresso Nacional, que
deliberará a respeito, em lei especial, e estabelecerá o prazo para o início da delimitação da área a
ser incorporada ao domínio da União.
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§ 3 º - Findos os trabalhos demarcatórios, o Congresso Nacional resolverá sobre a data da mudança
da Capital.
§ 4 º - Efetuada a transferência, o atual Distrito Federal passará a constituir o Estado da Guanabara.

Porém, só no mandato de Juscelino Kubitschek de Oliveira é que esse projeto foi posto
em prática.
Antes disso, durante seu mandato como governador do estado de Minas Gerais, Juscelino
investiu nos setores de transporte e energia, além de considerar a industrialização fundamental para o crescimento do país. No final de 1954, as lideranças do partido PSD lançaram
JK à vaga de presidente do Brasil.
Como anteriormente informado, dois foram os projetistas da atual capital brasileira. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles?

Lúcio Costa foi, sem dúvidas, o grande inventor de Brasília, tendo sido reconhecido, inclusive, pelo próprio Oscar Niemeyer.
Filho de pais brasileiros, Lúcio nasceu na França em 1902. No governo de Getúlio Vargas,
foi nomeado Diretor da Faculdade de Belas Artes com o objetivo principal de reformar a grade
curricular da instituição.
Dirigiu, dentre outros, o projeto arquitetônico que abriga o antigo e o novo Ministério da
Educação e Saúde.
Foi o responsável por apresentar o esboço do projeto piloto da nova capital, explicando
geograficamente como o processo seria feito.
Oscar Niemeyer, arquiteto reconhecido em vários países, nasceu no Rio de Janeiro em 1907.
Sua obra é considerada genial. Nas linhas que parecem flutuar no céu de Brasília, sua arquitetura se assemelha a uma pomba quando pousa lentamente ao chão.
Seus projetos arquitetônicos despertaram a curiosidade de outros arquitetos ao redor do
mundo, tendo sido convidado, inclusive, para uma organização que projetava os pavimentos da
Organização das Nações Unidas em Nova York.
Niemeyer ficou responsável pelos prédios dos Palácios da Alvorada, do Planalto, do Itamaraty, do Ministério da Justiça, do Congresso Nacional, da Catedral Metropolitana e do
Cine Brasília.
Não podemos falar de Brasília sem mencionar a importância de João Bosco.
Por volta de 1883, o bispo italiano, sonhando que estava viajando para a América do Sul,
teve uma visão profética: segundo ele, um anjo lhe apareceu em sonho e revelou onde seria a
futura capital brasileira.
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Neste local, ainda de acordo com João, seria erguida uma cidade, que teria um lago bem no
centro. Além disso, a capital seria um dos centros urbanos mais movimentados e almejados
pelo mundo.
O relato ficou popularmente conhecido como “o sonho de Dom Bosco”.
Em 1956 – 1961, Juscelino Kubitschek de Oliveira e seu vice, João Goulart, foram eleitos.
Nos primeiros anos de mandato, Juscelino, com medo da repressão de seus oponentes políticos e com a ameaça dos militares, resolveu rapidamente colocar em prática os planos de
metas para a construção de Brasília, que seria a Nova Capital.
Um dos principais fatos relacionados com a construção de Brasília foi a criação da NOVACAP (Companhia Urbanizadora da Nova Capital), projeto encaminhado ao Congresso Nacional, em 1956, por Juscelino Kubitschek.
O objetivo, com a criação da companhia, era fomentar e impulsionar a construção da
nova capital.
A construção perdurou cerca de 5 anos, e aconteceu durante o mandato do então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele fez questão de apurar as obras, repassando aos
projetistas a responsabilidade de consolidar o plano de metas.
No dia 21 de abril 1960, Brasília foi inaugurada como a terceira e atual capital brasileira.
A notícia da construção da nova capital se espalhou pelo Brasil, sendo que uma grande
quantidade de imigrantes do Norte e Nordeste do país saíram em busca de trabalho.
Em 1957, os “candangos”, como ficaram conhecidos (por serem os pioneiros a chegar
às terras da nova capital, que ainda não estava habitada), eram, uma sua grande maioria,
nordestinos.
Muitos trouxeram apenas a roupa do corpo, pegavam carona com os caminhoneiros e enfrentavam estradas em péssimas condições para chegarem à “Terra da Esperança”.
Instalaram-se em alojamentos organizados por órgãos públicos. Seus registros ocorriam
na Instituição de Imigração e Colonização.
Para Juscelino Kubitschek, era impossível regularizar a economia brasileira sem fazer
acordo com outros países. Como principal medida, Juscelino abriu novamente as portas do
Brasil para investidores estrangeiros, começando pela indústria automobilística e resultando
no aumento das dívidas externas.
Além da Petrobras, que já gerava lucros, Juscelino investiu nas Hidrelétricas de Paulo Afonso, no rio São Francisco, e nas barragens de Furnas e Três Marias.
Tais mudanças e investimentos ocasionaram o aumento do PIB (Produto Interno Bruto)
anual em 7%, mas o crescimento já não superava a dívida. A industrialização intensificou-se na
região Sudeste, influenciando a migração nordestina para esta região.
Vamos aproveitar para sistematizar os fatos relacionados com aquelas que foram, ao longo da história, as três capitais do Brasil.
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Capital

Fatores

Salvador (1549)

Foi instituída em razão da queda na exploração do
ouro e da abundância de plantação e cultivo da cana de
açúcar na região.
Foi governada pelo conselheiro do rei de Portugal Tomé
de Souza.

Rio de Janeiro
(1763)

Foi instituída em razão da queda na exploração da cana
de açúcar, além da descoberta, na região, de novos
pontos de extração de minerais.
No entanto, revelou-se, com o tempo, uma cidade que
não tinha segurança.

Brasília (1960)

Inaugurada em 21/04/1960, ainda que sem estar
totalmente concluída.
Inúmeros foram os fatores que levaram à construção da
atual capital, dentre os quais merecem destaque:
a) desenvolvimento econômico e populacional das
regiões centrais e interioranas, afastadas das cidades
litorâneas;
b) segurança nacional, que, segundo estudos da
época, seria melhor desenvolvida em uma cidade não
litorânea.
c) modernização: ainda que a possibilidade de
construção de Brasília fosse algo que já encontrava
previsão, o momento histórico, econômico e político
estava intimamente ligado à modernização. Logo, nada
mais natural do que a construção de uma nova (e
moderna) cidade.

3. Aspectos Geográficos
Brasília é a capital da República Federativa do Brasil e a sede do Governo do Distrito Federal. De acordo com o site oficial do Distrito Federal (www.df.gov.br), encontramos as informações gerais acerca da mencionada cidade.
Brasília faz parte do Planalto Central, Centro-Oeste do Brasil, onde se encontram as cabeceiras de afluentes de três dos maiores rios brasileiros – o Rio Maranhão (afluente do Rio Tocantins), o Rio Preto (afluente do São Francisco) e os rios São Bartolomeu e Descoberto (tributários
do Rio Paraná).
A cidade está localizada a 15º47’ de latitude sul e a 47º56′ de longitude oeste e ocupa uma
área de 5.779 km². A cidade fica a cerca de 1.000 metros do nível do mar e tem relevo predominantemente plano. O ponto mais alto é o Pico do Roncador, com 1.341 metros, localizado na
Serra do Sobradinho.
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Importante salientar que o Distrito Federal, ainda que seja uma das unidades federativas
brasileiras, possui uma série de peculiaridades. E isso ocorre na medida em que o nosso ordenamento jurídico é formado por quatro diferentes espécies de entes, sendo eles:
a) União
b) Estados
c) Municípios
d) Distrito Federal
Assim, o Distrito Federal não é um Estado, tampouco um Município, mas sim um ente federativo sui generis.
De acordo com a Constituição Federal, o Distrito Federal desempenha tanto as competências elencadas para os Estados quanto aquelas previstas para os Municípios.

Obs.:

Ao contrário do que ocorre com os Estados, o Distrito Federal não pode ser dividido em
municípios.

No entanto, o Distrito Federal é dividido, para fins administrativos, em 33 diferentes regiões,
sendo elas:
Região Administrativa I: Plano Piloto;
Região Administrativa II: Gama;
Região Administrativa III: Taguatinga;
Região Administrativa IV: Brazlândia;
Região Administrativa V: Sobradinho;
Região Administrativa VI: Planaltina;
Região Administrativa VII: Paranoá;
Região Administrativa VIII: Núcleo Bandeirante;
Região Administrativa IX: Ceilândia;
Região Administrativa X: Guará;
Região Administrativa XI: Cruzeiro;
Região Administrativa XII: Samambaia;
Região Administrativa XIII: Santa Maria;
Região Administrativa XIV: São Sebastião;
Região Administrativa XV: Recanto das Emas;
Região Administrativa XVI: Lago Sul;
Região Administrativa XVII: Riacho Fundo;
Região Administrativa XVIII: Lago Norte;
Região Administrativa XIX: Candangolândia;
Região Administrativa XX: Águas Claras;
Região Administrativa XXI: Riacho Fundo II;
Região Administrativa XXII: Sudoeste/Octogonal;
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Região Administrativa XXIII: Varjão;
Região Administrativa XXIV: Park Way;
Região Administrativa XXV: SCIA;
Região Administrativa XXVI: Sobradinho II;
Região Administrativa XXVII: Jardim Botânico;
Região Administrativa XXVIII: Itapoã;
Região Administrativa XXIX: SIA;
Região Administrativa XXX: Vicente Pires;
Região Administrativa XXXI: Fercal;
Região Administrativa XXXII: Sol Nascente/Pôr do Sol;
Região Administrativa XXXIII: Arniqueira.
De acordo com a CODEPLAN (Companhia de Planejamento do Distrito Federal), Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Brasília e Planaltina são, atualmente, as regiões administrativas
mais populosas.
Frisa-se que o Distrito Federal possui uma área de aproximadamente 5.780 km², sendo
esta a menor entre as 27 unidades da federação.

3.1. Clima e Vegetação
O clima pode ser definido como o conjunto de condições atmosféricas que caracterizam,
após as diversas influências recebidas, uma determinada região.
No Distrito Federal, o clima é tropical ou tropical semiúmido, sendo que a temperatura do
território varia muito a depender da época do ano em que estamos.
Basicamente, o Distrito Federal é dividido por duas diferentes estações, sendo elas o verão
(quente e chuvoso) e o inverno (frio e seco).
Ainda que a temperatura varie a depender do local em que estejamos, pode-se afirmar que
a média da temperatura do Distrito Federal é de 20ºC.

Verão

Quente e
chuvoso

Inverno

Frio e
Seco

Clima

A vegetação pode ser conceituada como o conjunto de plantas de um determinado território. A vegetação é diretamente influenciada por fatores como o clima e o solo do local.
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No Distrito Federal, a vegetação que predomina é o cerrado. Juntamente com a caatinga, o
cerrado é considerado uma espécie de savana brasileira.
Nas regiões em que o cerrado predomina, a temperatura tende a ser quente, sendo frequente, também, a divisão dos períodos do ano em seca e chuva.

Vegetação do
Distrito
Federal

Predomina o
Cerrado

3.2. Hidrografia
A hidrografia trata-se do ramo da geografia que se preocupa com o estudo das águas, sejam elas correntes, paradas, oceânicas ou subterrâneas.
A bacia hídrica do distrito federal é composta, dentre outros, por sete principais reservatórios, sendo eles:
• Bacia do Descoberto: Trata-se do maior reservatório de abastecimento público da região.
• Bacia do São Bartolomeu: Devido ao crescimento populacional, parte dessa bacia já
está comprometida. Ao longo do tempo, a bacia perdeu boa parte das matas ciliares,
nascentes e veredas.
• Bacia do Rio Preto: Trata-se do rio que é utilizado, de forma intensiva, pelas atividades
agropecuárias. Isso ocorre com maior frequência durante o período de estiagem.
• Bacia do Rio Maranhão: O desmatamento de áreas de preservação, a poluição do solo,
a extração irregular de areia, os resíduos de animais jogados no rio são as principais
causas dos problemas encontrados nesta bacia.
• Bacia do Rio Corumbá: A baixa existência de mata ciliar, declividade e pouca fertilidade
no solo facilitam o processo de erosão. Importante afirmar que esta bacia está sendo
estudada para ser o próximo reservatório de água do Distrito Federal.
• Bacia do Paranoá: Trata-se de um lago planejado, juntamente com os “Planos de Metas”,
em meados do século XIX.
• Bacia do Rio São Marcos: Trata-se de uma bacia que apresenta problemas relacionados
com a poluição. Todavia, já existem comitês trabalhando em programas de concretização e bom uso da água.
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Ainda com relação à hidrografia, merece destaque o teor dos artigos 282 a 284 da Lei Orgânica do Distrito Federal, uma vez que estabelece uma série de regras destinadas à proteção
de tais recursos.
Art. 282. Cabe ao Poder Público estabelecer diretrizes específicas para proteção de mananciais
hídricos, por meio de planos de gerenciamento, uso e ocupação de áreas de drenagem de bacias e
sub-bacias hidrográficas, que deverão dar prioridade à solução de maior alcance ambiental, social e
sanitário, além de respeitar a participação dos usuários.
Parágrafo único. Cabe ao órgão ambiental do Distrito Federal a gestão do sistema de gerenciamento
de recursos hídricos.
Art. 283. O órgão ambiental do Distrito Federal deverá divulgar, a cada semestre, relatório de qualidade da água distribuída à população.
Art. 284. Os recursos hídricos do Distrito Federal constituem patrimônio público.
§ 1º É dever do Governo do Distrito Federal, do cidadão e da sociedade zelar pelo regime jurídico das
águas, devendo o Poder Público disciplinar:
I – o uso racional dos recursos hídricos para toda a coletividade;
II – a proteção das águas contra ações ou eventos que comprometam a utilização atual e futura,
bem como a integridade e renovação física, química e biológica do ciclo hidrológico;
III – seu controle, de modo a evitar ou minimizar os impactos danosos causados por eventos meteorológicos;
IV – a utilização das águas para abastecimento público, piscicultura, pesca e turismo;
V – a exploração racional dos depósitos naturais de água, águas subterrâneas e afluentes.
§ 2º Compete ao Distrito Federal para assegurar o disposto neste artigo:
I – instituir normas de gerência e monitoramento dos recursos hídricos no seu território;
II – adotar a bacia hidrográfica como base unitária de gerenciamento, considerado o ciclo hidrológico em todas as suas fases;
III – cadastrar, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de atividades de pesquisa ou exploração de recursos hídricos concedidas ou efetuadas pela União.
§ 3º A exploração de recursos hídricos no Distrito Federal não poderá comprometer a preservação
do patrimônio natural e cultural do seu território.

4. Aspectos Políticos
Em nosso ordenamento jurídico, quatro são as diferentes espécies de entes federativos,
sendo eles:
a) a União;
b) os Estados;
c) os Municípios;
d) o Distrito Federal.
Podemos afirmar, em linha gerais, que a União é a responsável pela elaboração e execução
de serviços e políticas públicas relacionadas com todo o país.
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Aos Estados, por sua vez, compete a efetivação das políticas públicas regionais. Os Municípios, enquanto divisões dos Estados, elaboram as políticas locais.
O Distrito Federal, no entanto, trata-se de um ente federativo repleto de peculiaridades. A primeira delas, e que o diferencia dos Estados, é o fato de não poder ser dividido em municípios.
E o que seria o Distrito Federal? Um Estado ou um Município?

A “melhor” resposta é a de que o DF trata-se de um ente federativo “sui generis”, desempenhando, ao mesmo tempo, as competências atribuídas pela Constituição Federal aos Estados
e aos Municípios.
Com base nisso, podemos afirmar que o Distrito Federal trata-se de um ente da federação
híbrido, que ora executa competências municipais, ora desempenha funções estaduais.
Além disso, deve ser mencionado que Brasília, que é a capital federal do Brasil, está localizada no Distrito Federal, sendo, inclusive, a sede do Governo do respectivo ente.
União

Competências gerais e relacionadas com toda
a federação

Estados

Competências regionais

Municípios

Competências locais

Distrito Federal

Competências regionais (dos Estados) e locais (dos
Municípios)
Impossibilidade de divisão em municípios
É onde está localizada Brasília, sede do Governo e
capital do país.

De acordo com a Constituição Federal, o Distrito Federal será regido com base em uma Lei
Orgânica, que é, assim como ocorre com os Municípios, uma espécie de “constituição”, contendo todas as informações relacionadas com a organização do ente federativo.
Assim como acontece com os demais entes (União, Estados e Municípios), o Distrito Federal goza de autonomia.
Como decorrência desta autonomia, possui o Distrito Federal a capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração.
Por meio da auto-organização, pode o DF elaborar suas próprias normas fundamentais,
que devem ser observadas quando da edição dos demais diplomas legais.
No âmbito da União, tal norma é a Constituição Federal. Nos Estados, cabe tal função às
Constituições Estaduais. Nos Municípios e no Distrito Federal, como já informado, a norma
máxima será expressa por meio de uma Lei Orgânica.
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Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.

E fio justamente com base na capacidade de auto-organização que o Distrito Federal promulgou, em 08/06/1993, sua Lei Orgânica.
A autolegislação confere aos entes federativos a possibilidade de editarem suas próprias
normas jurídicas, tal como as leis ordinárias, as leis complementares e as resoluções.
Quando da sua edição, não devem tais entes sofrer influência das disposições emanadas
pelas demais pessoas jurídicas. Devem, contudo, observar as normas expressas pela Constituição Federal (que possui alcance nacional), e pela norma fundamental do respectivo ente
federativo (no caso, a Lei Orgânica).
EXEMPLO
O Distrito Federal, fazendo uso da prerrogativa de auto-organização, edita a respectiva Lei Orgânica. Tal norma deve ser observada por todos os administrados do respectivo ente federativo.
Posteriormente, quando Distrito Federal, fazendo uso da auto legislação, editar normas com
a finalidade de regulamentar os mais diversos assuntos, deverá observar as regras emanadas
pela Lei Orgânica.
No entanto, todos os entes federativos, independente da obrigação de observar as regras previstas nas respectivas normas fundamentais, devem obediência às disposições da Constituição Federal, uma vez que esta possui abrangência nacional, alcançando todos os entes federados.
A prerrogativa de autogoverno refere-se à possibilidade de cada um dos entes federativos escolher seus próprios representantes e organizar os membros que irão atuar nos demais Poderes.
No âmbito dos cargos eletivos, a escolha será feita de forma direta pela população, oportunidade em que os eleitores serão convocados a, por meio do voto direto, obrigatório e secreto,
manifestar suas vontades em eleições realizadas periodicamente.
No Distrito Federal, o Poder Executivo é exercido pelo Governador, que é auxiliado pelos
Secretários de Governo.
O Poder Legislativo, por sua vez, é desempenhado pela Câmara Legislativa, que é composta, para tal, de 24 Deputados Distritais.
Ambas as previsões constam no texto da Lei Orgânica, que possui a seguintes redação:
Art. 54. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Legislativa, composta de Deputados Distritais,
representantes do povo, eleitos e investidos na forma da legislação federal.
Art. 87. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Distrito Federal, auxiliado pelos Secretários de Governo.
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Além disso, deve ser salientado que o Distrito Federal elege 3 Senadores e 8 Deputados Federais.
Com relação ao Poder Judiciário, a Constituição Federal determina, em seu artigo 21, XIII,
que compete à União
organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a
Defensoria Pública dos Territórios.

A autoadministração, por fim, refere-se às competências administrativas próprias que são
estabelecidas, pela Constituição Federal, a cada um dos entes federativos. Assim, ainda que
cada um dos entes se organize internamente e possuam a capacidade de criar normas destinadas ao correto funcionamento interno, certas competências são atribuídas diretamente pela
Constituição Federal.
Importante frisar que, ao passo que certas competências são atribuídas aos entes em caráter exclusivo (não podendo ser exercidas por outro ente que não o previsto na Constituição),
inúmeras outras, ainda conforme as disposições da Constituição Federal, devem ser exercidas
cumulativamente, ou seja, por todos os entes da federação.
No âmbito do Distrito Federal, como já mencionado, são atribuídas tanto as competências
municipais quanto estaduais.
Auto-organização

Os entes podem elaborar suas próprias
Constituições (Federal ou Estadual) ou Leis
Orgânicas

Auto legislação

Os entes podem elaborar suas próprias normas,
devendo observar as regras da Constituição
Federal e da respectiva norma fundamental de
cada ente

Autogoverno

Os entes podem organizar seus próprios
poderes. Nos cargos eletivos, a escolha será feita
pela população. Nos demais Poderes, será feita
conforme previsão de cada um dos entes

Autoadministração

Cada ente possui competências administrativas
próprias, estabelecidas pela Constituição de
forma exclusiva ou cumulativa

5. Desenvolvimento Urbano
Para falarmos do desenvolvimento urbano, temos que mencionar, inicialmente, a Revolução Industrial.
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Em linhas gerais, a Revolução Industrial foi um processo ocorrido na Europa nos séculos
XVIII e XIX. Com o processo, as atividades deixavam de ser executadas de forma manual e
passam, em sua maior parte, a ser desempenhadas por máquinas.
E como as exigências, com a utilização das máquinas, apenas aumentava por parte dos
empregadores, os empregados, que eram submetidos a péssimas condições de trabalho, chegavam a ter que trabalhar mais de 15 horas por dia.
Com a Revolução Industrial, tivemos o início do processo de urbanização, que foi materializado, principalmente, por meio das diversas formas de migração.
A migração trata-se do processo de trocar de território. A migração pode acontecer tanto
com relação a países diversos quanto no âmbito de um mesmo país, estado ou município.
No processo de urbanização, tivemos a migração mediante a transferência de pessoas das
atividades do campo (rurais) para as atividades urbanas (da cidade).
Não podemos confundir os conceitos de migração, emigração e imigração.
A migração trata-se de um gênero, caracterizado pela locomoção de um indivíduo de um
território para outro.
A imigração trata-se da entrada de um indivíduo em determinado território. Logo, a imigração é um conceito adotado sob a perspectiva do território que “recebe” o indivíduo.
A emigração, diversamente, é a forma de locomoção na qual um indivíduo deixa um território. Ao sair, o indivíduo está emigrando para outro território. A emigração, assim, é um conceito
adotado sob a ótima do território do qual o indivíduo está “saindo”.


Obs.:

Migração

Emigração

Imigração

• Trata-se do
processo de
locomoção de um
território para outro
• Compreende tanto
a imigração quanto
a emigração

• Ocorre quando o
indivíduo deixa um
determinado
território

• Ocorre quando o
indivíduo entra em
um determinado
território

No Distrito Federal (principalmente quando da construção de Brasília), a imigração
ocorreu, preponderantemente, por nordestinos.

Ao contrário do que ocorre com diversos outros conceitos, a urbanização não trata-se de
uma definição estática ao longo do tempo, mas sim de um conceito mutável, que modifica-se
com o passar dos anos.
Ainda assim, conseguimos extrair que a urbanização, para ser possível, deve contar com
uma característica importante: a passagem de porcentagem significativa da população da
área rural para a área urbana.
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Com exceção do Distrito Federal, todos os demais entes estaduais são divididos em municípios. Dentro dos municípios, poderemos ter a área urbana e a área rural. A área urbana é
denominada de cidade.
Assim, as cidades podem ser conceituadas como a parte do município onde estão localizadas as atividades urbanas (indústrias, comércios e a maior parte das demais atividades).

Município

Área Rural

Campo

Área
Urbana

Cidade

As cidades podem ser classificadas de acordo com quatro diferentes critérios, sendo eles:
a) quanto à situação: nesta classificação, são levados em conta os aspectos que a cidade
ocupa em relação aos fatores geográficos. Poderemos ter, dentre outras, cidades fluviais, cidades litorâneas e cidades marítimas.
b) quanto à origem: a origem da cidade pode ser tanto planejada quanto espontânea.
Uma cidade planejada é aquela que, antes da sua construção, foi idealizada e pensada
pelas autoridades competentes. Uma cidade espontânea é aquela que foi construída sem planejamento, mas sim com a aglomeração, ao longo dos anos, de seus habitantes.
c) quanto ao sítio: aqui, o que é levado em conta é a posição topográfica, ou seja, o locação
em que a cidade foi construída.
Sendo assim, poderemos ter, dentre outras, cidades em que a posição topográfica é uma
planície, uma montanha ou até mesmo um aterro.
d) quando à função: a função refere-se à atividade que é desenvolvida, de maneira preponderante, na cidade. Como exemplos, temos as cidades industriais e as cidades turísticas.
Importante salientar que os municípios podem, ainda, se organizar, dentre outras formas,
por meio de aglomerações urbanas, microrregiões ou regiões metropolitanas.
A aglomeração urbana, de acordo com a Lei 13.089/2015, possui a seguinte definição:
Aglomeração urbana: unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2 (dois) ou mais
Municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade funcional e integração das dinâmicas
geográficas, ambientais, políticas e socioeconômicas (Art.2º, I)

A região metropolitana, ainda de acordo com a Lei 13.089/2015, trata-se de uma “aglomeração urbana que configure uma metrópole”.
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As microrregiões, por fim, são regiões especiais assim definidas para fins tipicamente administrativos. As microrregiões são formadas por municípios limítrofes que apresentam certa
homogeneidade e problemas administrativos comuns.
Todas as formas de associação apresentadas possuem um objetivo primordial: o planejamento, a organização e a execução de funções públicas de interesse comum.
Esta função pública de interesse comum, por sua vez, pode ser definida como a atividade
ou o serviço cuja realização por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause
impacto nos outros municípios integrantes da região metropolitana.
Nestas situações, o mais sensato e eficaz é a agregação com outros entes federativos.
E foi justamente com base nas disposições constitucionais, bem como nos conceitos apresentados, que a RIDE foi instituída pela Lei Complementar 94.
Apenas para lembrarmos, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno é composta pelo Distrito Federal e por alguns municípios dos Estados de Minas Gerais e Goiás.
Não podemos falar em desenvolvimento urbano do Distrito Federal sem mencionar as diretrizes estabelecidas na Constituição Federal de 1988. Estas diretrizes, salienta-se, são de
observância obrigatória por todos os entes federativos.
Em seu artigo 182, encontramos as seguintes regras gerais:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme
diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte
mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano
diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou
não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I – parcelamento ou edificação compulsórios;
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente
aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e
sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Professor, e o que temos que “memorizar” para a prova com base nestas previsões da
Constituição Federal?
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A mais importante das regras, sem dúvidas, é a que determina que a política de desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Executivo Municipal (no caso do DF, pelo Governador
do Estado, haja vista a impossibilidade de divisão em municípios).
Logo, o Distrito Federal possui autonomia para, desde que observados os requisitos da
Constituição, editar a lei que irá determinar como o planejamento e o desenvolvimento urbano
serão realizados.
O instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana é o Plano Diretor. No entanto, o documento em questão apenas será obrigatório nas cidades que contem
com mais de 20 mil habitantes.

A propriedade urbana deverá cumprir, obrigatoriamente, a sua função social. Esta função
social é atendida quando a propriedade atende às exigências fundamentais de ordenação da
cidade expressas no Plano Diretor.
E o que será que acontece quando a propriedade urbana não cumpre com a sua função
social?

Diversas são as medidas que podem ser adotadas. Para fins de prova, devemos conhecer,
por se tratar de previsão constitucional, a desapropriação.
A desapropriação pode ser entendida como o procedimento regido pelo direito público
através do qual o Poder Público transfere para si a propriedade que até então pertencia a terceiros, sejam eles particulares ou até mesmo entes federativos.
Celso Antônio Bandeira de Mello apresenta o seguinte conceito de Desapropriação:
“Procedimento através do qual o Poder Público, fundado em necessidade pública, utilidade pública
ou interesse social, compulsoriamente despoja alguém de um bem certo, normalmente adquirindo-o para si, em caráter originário, mediante indenização prévia, justa e pagável em dinheiro, salvo no
caso de certos imóveis urbanos ou rurais, em que, por estarem em desacordo com a função social
legalmente caracterizada para eles, a indenização far-se-á em títulos da dívida pública, resgatáveis
em parcelas anuais e sucessivas, preservado seu valor real.
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Diversas são as possibilidades e hipóteses de desapropriação. No âmbito das propriedades urbanas, a desapropriação é utilizada com o objetivo de fazer valer a função social da
propriedade.
Neste sentido, é facultado ao Poder Público do Distrito Federal, mediante lei específica
para área incluída no plano diretor, exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento (atendendo com isso à
função social da propriedade).
Caso o proprietário não atenda à solicitação do Poder Público, deve este, inicialmente, promover o parcelamento ou edificação compulsórios.
Não havendo êxito, parte-se para a cobrança do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo.
Quando as duas medidas se revelarem insuficientes, parte-se, aí sim, para a desapropriação. Nesta hipótese, o proprietário será indenizado com títulos da dívida pública de competência municipal, resgatáveis no prazo de 10 anos.

Propriedade Urbana não atende
sua função social
1º) É promovido o parcelamento ou
a edificação compulsória
2º) É exigida a cobrança do IPTU,
que será progressivo no tempo
3º) É realizada a desapropriação
da propriedade urbana
Vejamos agora algumas peculiaridades sobre os aspectos populacionais do Distrito
Federal...
No DF, os moradores foram atraídos pela promessa de novas oportunidades de emprego e
pela geração de lucros, pois, com a chegada da “Cidade Livre” ou “Cidade da Esperança” uma
grande leva de imigrantes se instalaram na nova capital.
Atualmente, o Distrito Federal conta com uma população de aproximadamente 3 milhões
de habitantes.
É importante que você saiba, neste sentido, que a maioria da população atual do DF não é
mais imigrante, mas sim natural da própria capital.
Deve ser destacado que a Lei Orgânica do Distrito Federal apresenta, em seus artigos 163
e 164, importantes informações relacionadas com as políticas de desenvolvimento urbano.
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Art. 163. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial é o instrumento básico da política de expansão
e desenvolvimento urbanos, de longo prazo e natureza permanente.
Art. 164. As ações de integração com a região do entorno do Distrito Federal são constituídas pelo
conjunto de políticas para o desenvolvimento das áreas do entorno, com vistas a integração e harmonia com o Distrito Federal, em regime de corresponsabilidade com as unidades da Federação
às quais pertencem, preservada a autonomia administrativa e financeira das unidades envolvidas.

6. Aspectos Econômicos
Não há como falarmos em economia sem uma prévia compreensão do conceito de globalização e suas consequências.
Em linhas gerais, a globalização pode ser conceituada como o fenômeno por meio do qual
ocorre a integração política, econômica, social e cultural em nível mundial.
A origem exata do início da globalização é desconhecida. No entanto, pode-se afirmar que
o processo está intimamente ligado à necessidade dos povos de realizar transações comerciais. Neste cenário, o mercantilismo foi uma importante etapa do processo de globalização.
Inicialmente, vivíamos uma época em que imperava o absolutismo, teoria que afirmava
que não a sociedade como um todo, mas sim uma única pessoa (normalmente o rei) era quem
deveria ter a posse de todas as riquezas.
Consequentemente, as transações comerciais eram realizadas quase que totalmente pelo
monarca, que exigia da população, ainda, o pagamento de taxas e impostos.
O surgimento do mercantilismo foi o primeiro passo no sentido de acabar com este monopólio do rei. No mercantilismo, as relações comerciais eram caracterizadas pela intervenção
do Estado, que defendia e estimulava a acumulação de riquezas (principalmente ouro e prata)
e, com isso, impulsionava o processo de nacionalização.
De acordo com o mercantilismo, para que uma nação alcance o bem-estar, é preciso que
haja uma grande acumulação de riquezas.

Absolutismo

Mercantilismo

Toda a riqueza é controlada
por uma pessoa (o rei)

Estado estimula a
acumulação de riquezas

Como decorrência do mercantilismo, tivemos o incentivo à realização de diversas expedições ao redor do mundo com o objetivo de localizar novas riquezas.
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Quando estas riquezas eram encontradas, as principais economias da época (aquelas que
estavam em busca de novas riquezas) tentavam estabelecer, com os demais países, um mecanismo de troca.
No entanto, apenas após o término da Guerra Fria, que ocorreu em 1991, e que teve como
uma das consequências a extinção da União Soviética, é que o termo “globalização” efetivamente surgiu.
Um dos principais recursos no processo de disseminação da globalização foi a internet.
A origem da internet remonta a década de 1960, mais precisamente no período em que, no
auge da Guerra Fria, potências como Estados Unidos e União Soviética disputavam quem era
a maior economia do planeta.
Neste sentido, a internet surgiu como uma estratégia de defesa americana. Por meio de
computadores interligados a distância, os Estados Unidos tinham como objetivo evitar que
todo o sistema de informação até então armazenado fosse perdido em virtude de um eventual
ataque soviético.
Ainda assim, levou um longo tempo até que a internet se consolidasse como uma tecnologia acessível à população. No início, os computadores por meio dos quais era possível transmitir informações eram de custo elevado.
No início da década de 1990, começaram a surgir, nos Estados Unidos, as primeiras empresas que tinham como atividade a comercialização da internet para a população.
Paralelo ao desenvolvimento da internet, bem como ao término da Guerra Fria, a globalização começava, cada vez mais, a integrar os povos em nível mundial.
Ao contrário do que se pode imaginar, a globalização não trata-se de um fenômeno ou
processo que é estanque no tempo, mas sim de um ciclo contínuo e que é constantemente
alvo de aperfeiçoamento.
Em outros termos, pode-se afirmar que a globalização não está finalizada, mas sim que é
objeto de incrementos (normalmente, pela utilização de novos recursos) ao longo dos anos.
No âmbito do Distrito Federal, a economia é baseada em três setores, sendo eles o primário, o secundário e o terciário.
O setor primário é composto pela agricultura, pela pecuária e pelo extrativismo. No setor
secundário, encontramos as indústrias. Por fim, temos o setor terciário, que é onde está localizado o comércio e a prestação de serviços.
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Setores da
Economia

Primário

Agricultura,
pecuária e
extrativismo

Secundário

Indústrias

Terciário

Comércio e
Prestação de
serviços

A maior parte das atividades desempenhadas no Distrito Federal é decorrente da prestação de serviços. Isso ocorre na medida em que a capital conta com uma grande quantidade de
repartições públicas.
Importante mencionarmos que o PIB per capta do Distrito Federal é, atualmente, o maior
do Brasil, sendo, inclusive, o triplo da média nacional.
Além disso, o PIB do Distrito Federal corresponde a aproximadamente 4% do PIB nacional.
Segundo dados da CODEPLAN, o Distrito Federal apresenta uma população com renda
média superior em 3 vezes ao restante do país.
Ainda sob o aspecto econômico, o Distrito Federal se destaca em relação à intitulada “economia criativa”.
Em linhas gerais, a economia criativa pode ser conceituada como o conjunto de atividades
em que o fator essencial de desenvolvimento é a criatividade das pessoas. Como exemplos,
podem ser citados a música, o teatro, a dança, a televisão e as novas mídias.
Estima-se que, atualmente, aproximadamente 30 mil pessoas já façam parte da economia
criativa do Distrito Federal, algo que representa 1,5% do mercado local.
Por fim, elenco algumas disposições da Lei Orgânica do Distrito Federal relacionadas com
o desenvolvimento econômico. Aqui, basta uma leitura atenta para acertar uma eventual questão de prova sobre o tema.
Art. 176. A política industrial, respeitados os preceitos do plano de desenvolvimento econômico
e social, será planejada e executada pelo Poder Público conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tendo por objetivo, entre outros:
I – preservar o meio ambiente e os níveis de qualidade de vida da população do Distrito Federal,
mediante definição de critérios e padrões para implantação e operação de indústrias e mediante
estímulo principalmente a instalação de indústrias com menor impacto ambiental;
II – promover e estimular empreendimentos industriais que se proponham a utilizar, racional e prioritariamente, recursos e matérias-primas disponíveis no Distrito Federal ou áreas adjacentes;
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III – propiciar a implantação de indústrias, particularmente as de tecnologia de ponta, compatíveis
com o meio ambiente e com os recursos disponíveis no Distrito Federal e áreas adjacentes;
IV – promover a integração econômica do Distrito Federal com a região do entorno, mediante apoio
e incentivo a projetos industriais que estimulem maior concentração de atividades existentes e complementariedade na economia regional;
V – estimular a implantação de indústrias que permitam adequada absorção de mão-de-obra no
Distrito Federal e geração de novos empregos.
Parágrafo único. O Poder Público adotará mecanismos de participação da sociedade civil na definição, execução e acompanhamento da política industrial.
Art. 177. O Poder Público estimulará:
I – a criação de polos industriais de alta tecnologia, privilegiados os projetos que promovam a desconcentração espacial da atividade industrial e da renda, respeitadas as vocações culturais e as
vantagens comparativas de cada região;
II – a criação de polos agroindustriais, respeitadas as diretrizes do planejamento agrícola.
Parágrafo único. Todo projeto industrial com potencial poluidor, a critério do órgão ambiental do
Distrito Federal, será objeto de licenciamento ambiental.
Art. 179. O Distrito Federal propiciará a criação de cooperativa e associação que objetivem:
I – integração e coordenação entre produção e comercialização;
II – redução dos custos de produção e comercialização;
III – integração social.
Art. 180. O Poder Público direcionará esforços para fortalecer especialmente os segmentos do setor industrial de micro, pequeno e médio porte, por meio de ação concentrada nas áreas de capacitação empresarial, gerencial e tecnológica e na de organização da produção.
Art. 181. O Poder Público estimulará a formação do perfil industrial das empresas localizadas em
cada região.
Art. 184. O Poder Público regulará as atividades comerciais e de serviços no Distrito Federal, na
forma da lei.
Art. 185. O Poder Executivo organizará o sistema de abastecimento do Distrito Federal, de forma
coordenada com a União.
Art. 186. Cabe ao Poder Público do Distrito Federal, na forma da lei, a prestação dos serviços públicos, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, e sempre por meio de licitação,
observado o seguinte:
I – a delegação de prestação de serviços a pessoa física ou jurídica de direito privado far-se-á mediante comprovação técnica e econômica de sua necessidade, e de lei autorizativa;
II – os serviços concedidos ou permitidos ficam sujeitos a fiscalização do poder público, sendo suspensos quando não atendam, satisfatoriamente, às finalidades ou às condições do contrato;
III – é vedado ao Poder Público subsidiar os serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas de
direito privado;
IV – depende de autorização legislativa a prestação de serviços da atividade permanente da administração pública por terceiros;
V – a obrigatoriedade do cumprimento dos encargos e normas trabalhistas, bem como das de higiene e segurança de trabalho, deve figurar em cláusulas de contratos a ser executados pelas prestadoras de serviços públicos.
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Art. 187. A política de comércio e serviços terá por objetivo promover o desenvolvimento e a integração do Distrito Federal com a região do entorno e estimular empreendimentos comerciais e de
serviços que permitam a geração de novos empregos.

7. Aspectos Culturais
7.1. O Patrimônio Cultural da Constituição Federal
A cultura é um importante meio de consolidação das manifestações populares dos diversos grupos éticos. Por isso mesmo, estabelece a Constituição Federal que o Estado será responsável tanto por garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes
da cultura nacional quanto por apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações
culturais.
A proteção do Estado compreende as manifestações das diversas culturas populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos integrantes do processo civilizatório nacional.
Neste sentido, uma importante medida prevista é a de que a lei disporá sobre a fixação de
datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das
de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes
segmentos étnicos nacionais.

Em relação à cultura, merece ser destacado a previsão constitucional acerca do estabelecimento do Plano Nacional de Cultura. Este plano, que terá duração plurianual, será o responsável pelo desenvolvimento cultural do país e pela integração das ações do poder público que
conduzam à:
• Defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
• Produção, promoção e difusão de bens culturais;
• Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões;
• Democratização do acesso aos bens de cultura;
• Valorização da diversidade étnica e regional.
A cultura está intimamente relacionada com o patrimônio cultural. Mas você sabe o que
vem a ser definido como patrimônio cultural brasileiro? Seriam apenas os bens materiais?

De forma alguma! A definição de patrimônio cultural brasileiro engloba desde os bens materiais quanto os bens imateriais. Engloba ainda, a título de exemplo, as formas de expressão,
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as criações científicas e até mesmo os conjuntos urbanos. Esta relação pode ser mais bem
visualizada por meio do artigo 216, de seguinte redação:
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de
outras formas de acautelamento e preservação.
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e
as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos
antigos quilombos.
§ 6º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura
até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e
projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:
I – despesas com pessoal e encargos sociais;
II – serviço da dívida;
III – qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

Do artigo mencionado, conseguimos observar que uma das formas de proteção ao patrimônio histórico e cultural é o tombamento. Sendo assim, o tombamento pode ser conceituado
como a forma de intervenção através da qual o Poder Público objetiva garantir a preservação
do patrimônio histórico e cultural nacional.
O fundamento, em todas as situações de tombamento, é a preservação dos bens (conceito
utilizado em sentido amplo) que possuam valor artístico, histórico, arqueológico ou cultural.
Para garantir a preservação de tais bens, o tombamento poderá recair em bens móveis e
imóveis e até mesmo em bairros ou cidades. Da mesma forma, poderão ser tombados os bens
materiais e imateriais, públicos ou privados. A possibilidade de tombamento pode recair, ainda,
sobre bairros ou cidades declarados históricos e necessários à preservação do patrimônio
público. Tais situações ocorrem, normalmente, quando os bairros ou cidades foram relevantes
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nos processos de transformação do país, objetivando a preservação de expressões próprias
de cada período histórico.

Obs.:



O tombamento é apenas uma das formas de proteção do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Além do tombamento, a Constituição Federal elenca como formas de preservação os inventários, os registros, a vigilância, a desapropriação e outras formas
de acautelamento e preservação.
Contudo, devemos memorizar, para fins de prova, que ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.

Tombamento

Inventário
Formas Constitucionais
de Proteção do
Patrimônio Público

Registro

Vigilânica

Desapropriação

7.2. Princípios de Proteção ao Patrimônio Cultural
A doutrina identifica uma série de princípios especificamente relacionados com a tutela
do patrimônio cultural. Todos os princípios devem ser observados no momento da adoção de
políticas públicas destinadas à preservação do patrimônio histórico e cultural.
a) Princípio da proteção obrigatória: A proteção ao patrimônio público trata-se de uma atividade vinculada do Estado, ou seja, uma atividade que deve, obrigatoriamente, ser realizada.
Sendo assim, não pode o Poder Público optar entre proteger ou não o patrimônio, uma vez que
este é um bem que pertence a toda a coletividade.
O princípio da proteção obrigatória está expresso no artigo 216, §1º, da Constituição Federal, que estabelece que
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O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação.

b) Princípio da função social da propriedade: O direito de propriedade trata-se de um direito fundamental de primeira geração, ou seja, de uma necessidade de não atuação do Poder
Público e aumento da liberdade dos particulares. E como nenhum direito, em nosso ordenamento, possui caráter absoluto, deverá a propriedade atender a sua função social.
Importante salientar que a função social da propriedade será cumprida de diferentes formas, a depender de estarmos diante de uma propriedade urbana ou rural.
No caso das propriedades urbanas, devemos fazer uso do artigo 182, §2º, da Constituição Federal:
A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

Logo, todas as propriedades localizadas no perímetro urbano devem, para atender a sua
função social, atender às exigências expressas no plano diretor. O plano diretor, por consequência, é o instrumento aprovado pela Câmara de Vereadores com a finalidade de nortear o
desenvolvimento e a expansão urbana, sendo obrigatório para todos os municípios com mais
de 20 mil habitantes.
Em se tratando de propriedade rural, a função social da propriedade é cumprida quando
ela atende, ao mesmo tempo, uma série de requisitos expressos no artigo 186 da Constituição Federal:
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:
I – aproveitamento racional e adequado;
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
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que regulam as relações de
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d) Exploração que favoreça o
bem estar dos proprietários e
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No âmbito do patrimônio cultural, o princípio da função social da propriedade permite que
o Poder Público, com o objetivo de efetuar a devida proteção, adote certas medidas que impliquem na relativização do direito de propriedade.
Assim, a título de exemplo, um bem particular que tenha um grande valor histórico poderá
ser objeto de tombamento ou até mesmo de desapropriação. Em ambos os casos, temos uma
relativização ao direito de propriedade, priorizando com isso a proteção ao patrimônio da coletividade.
c) Princípio da prevenção aos danos: A proteção ao patrimônio público não deve ocorrer
apenas de forma repressiva (após a ocorrência do dano), mas sim também de forma preventiva. Com isso, o objetivo é criar a cultura da preservação do patrimônio público, algo que deve
ser objetivado não apenas pelo Poder Público, mas sim também pela sociedade.
Em nosso ordenamento, este princípio é visualizado no §4º do artigo 216 da Constituição
Federal, que estabelece que
Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei.

d) Princípio da fruição coletiva: Todas as pessoas podem fazer uso do patrimônio cultural
brasileiro. A sua utilização, inclusive, deve ser incentivada e garantida pelo Poder Público, fomentando a cultura e o desenvolvimento da sociedade. Como não poderia ser diferente, esta
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utilização deve observar todos os requisitos legais, ensejando o responsável, em caso de dano,
à responsabilização devida.
O princípio da fruição coletiva está expresso no artigo 215 do texto constitucional, que
afirma que
O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura
nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

e) Princípio da participação popular: De acordo com o princípio da participação popular, a
sociedade também será responsável por fiscalizar a utilização correta do patrimônio público.
Em caso de ato lesivo, poderão os particulares acionar as medidas legais competentes.
Em nosso ordenamento jurídico, uma das principais medidas decorrentes deste princípio é
a ação popular, que pode ser ajuizada por todos os cidadãos.
Art. 5º, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento
de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

f) Princípio da responsabilização: O patrimônio cultural compreende uma série de bens,
dentre os quais um deles é o meio ambiente. E como o direito ao meio ambiente é algo que pertence a toda a coletividade, nada mais lógico do que a previsão acerca da responsabilização
por parte daqueles que causarem danos a este bem.
Nos termos da Constituição Federal, o princípio da responsabilização está presente no
artigo 225, §3º, com a seguinte redação:
Art. 225, § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.

g) Princípio do equilíbrio (ou razoabilidade): A utilização dos bens que fazem parte do
patrimônio cultural deve ser realizada da forma mais razoável possível. Logo, deve haver um
equilíbrio entre a cultura do fomento à utilização e a preservação do patrimônio. Este equilíbrio
é alcançado, na prática, por meio da adoção da razoabilidade.
h) Princípio da educação patrimonial: A educação patrimonial é algo que deve ser constantemente incentivado. Com isso, a coletividade passa a valorizar o patrimônio cultural e a
compreender a sua importância para o crescimento da sociedade como um todo.
Podemos visualizar este princípio por meio do artigo 225, VI, da Constituição Federal, que
apresenta a seguinte redação:
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para
a preservação do meio ambiente.

i) Princípio da cooperação: Em relação ao patrimônio cultural, a cooperação deve ocorrer
tanto internamente (em relação aos diversos entes federativos) quanto externamente (entre os
diversos países).
Internamente, diversos são os bens que fazem parte da cultura de cada uma das regiões
(como o folclore, as danças e as manifestações artísticas). No plano externo, é inegável, por
exemplo, que todos os países são responsáveis pela manutenção de um meio ambiente ecologicamente saudável.
Em ambos os sentidos (interno e externo) o princípio que deve ser observado é o da
colaboração.

7.3. A Cultura no Distrito Federal e na RIDE
A cultura, especialmente no Distrito Federal, se confunde com a própria constituição da
cidade de Brasília. Se levarmos em conta que Brasília foi uma cidade projetada para ser a nova
capital do Brasil, a notícia da construção atraiu a população de diversas regiões do país. Com
isso, o que houve, com o passar dos anos, foi uma mistura de diversas formas de manifestação cultural.
Prova disso é que a própria cidade foi inscrita pela UNESCO como patrimônio cultural da
humanidade. A inscrição de Brasília como patrimônio mundial ocorreu em 7 de dezembro de
1987, sendo, atualmente, a maior área tombada do mundo (112,25 km²) e o único bem contemporâneo a merecer essa distinção.

Obs.:




Para fins de prova, é importante memorizarmos as seguintes informações acerca da
inscrição de Brasília como patrimônio mundial:
a) A inscrição ocorreu em 07/12/1987;
b) Trata-se da maior área tombada do mundo;
c) Trata-se do único bem contemporâneo a merecer a distinção de patrimônio mundial;

O Patrimônio cultural de Brasília é composto por monumentos, edifícios ou sítios que tenham valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico.
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Em questões de prova, é bastante provável que seja exigido o conhecimento acerca de
algum monumento da cidade. De acordo com o site oficial (http://www.df.gov.br/cultura/), é
possível listar como importantes monumentos de Brasília os seguintes:
a) Catetinho;
b) Museu Vivo da Memória Candanga;
c) Praça dos Três Poderes;
d) Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves;
e) Museu Nacional Honestino Guimarães;
f) Biblioteca Nacional;
g) Teatro Nacional Cláudio Santoro;
h) Memorial dos Povos Indígenas;
i) Museu de Artes de Brasília (MAB).
Para otimizar a preparação, irei listar as principais características de cada um destes monumentos por meio do gráfico a seguir:

Catetinho

Foi a primeira residência oficial do
Presidente Juscelino Kubitschek.
Foi projetado por Oscar Neyemeier e
construído em apenas 10 dias.

Museu Vivo da Memória
Candanga

Trata-se do antigo Hospital Juscelino
Kubitschek de Oliveira (HJKO). A construção
preserva peças, objetos e fotos da época da
construção da capital.

Praça dos Três Poderes

A Praça dos Três Poderes é um dos principais
sinônimos da política nacional. Neste local,
estão instalados órgãos do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário nacional.

Panteão da Pátria
e da Liberdade
Tancredo Neves

Trata-se de um memorial cívico onde
é possível acompanhar a história da
redemocratização brasileira e conferir o livro
de aço dos heróis nacionais.
O nome faz uma alusão à Tancredo Neves, que
foi o primeiro Presidente da República eleito
após o término do período de ditadura militar.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

42 de 75

RIDE
Realidade do Distrito Federal e da RIDE
Diogo Surdi

Catetinho

Foi a primeira residência oficial do
Presidente Juscelino Kubitschek.
Foi projetado por Oscar Neyemeier e
construído em apenas 10 dias.

Museu Nacional
Honestino Guimarães

Também conhecido como Museu da
República, o projeto, ainda que tenha sido
idealizado quando da construção da cidade,
apenas foi efetivado no ano de 1999.
O nome do museu é uma homenagem a
Honestino Guimarães, aluno da UNB e líder do
movimento estudantil no período da ditadura.
Após diversas prisões, Honestino se tornou
desaparecido político em 10/10/1973.

Biblioteca Nacional

Também conhecida como Biblioteca Leonel
de Moura Brizola, foi estabelecida na cidade
no ano de 2008. O projeto de arquitetura,
contudo, foi concedido quando da instituição
do plano original de Brasília, assinado por
Lúcio Costa no final dos anos 1950.

Teatro Nacional Cláudio
Santoro

Trata-se de projeto concebido por Oscar
Neyemeier. O teatro possui estrutura com
forma de pirâmide irregular.
O teatro passou a ter o nome atual no ano de
1989, em homenagem a Cláudio Santoro, após
a morte do maestro e compositor, que havia
fundado a orquestra do teatro em 1979.

Memorial dos Povos
Indígenas

Trata-se de um Museu dedicado à cultura
indígena brasileira. A obra foi idealizada
pelos antropólogos Berta Gleizer Ribeiro
e Darcy Ribeiro, tendo o seu projeto sido
confeccionado pelo arquiteto Oscar Niemeyer.
A construção ocorreu no ano de 1987.

Museu de Artes de
Brasília (MAB)

O Museu foi construído entre 1960/1961,
reunindo uma vasta gama de obras do período
de 1917 até 2001.
Importante mencionar que o prédio onde o
Museu inicialmente foi instalado foi projetado
pela Novacap.

Não podemos falar em cultura sem mencionar o Festival de Cinema de Brasília, fundado
em 1965 e sendo o mais antigo festival da sétima arte no país.
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O principal prêmio do festival de cinema é o Troféu Candango, referência à população
brasiliense.
A premiação ocorre anualmente na cidade de Brasília. Neste ponto, é importante destacar
que o festival não ocorreu nos anos de 1972,1973 e 1974. A medida foi decorrente de protestos em razão da censura exercida nas obras, à época, pela ditadura militar.

8. Realização de Concurso Público no Distrito Federal
A Lei Distrital 4.949/2012 é a norma responsável por estabelecer as regras gerais para
realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.
Em seu artigo 10, a norma estabelece uma série de informações que devem, obrigatoriamente, constar no edital dos mencionados concursos.
Art. 10. O edital normativo do concurso deve conter:
I – identificação do órgão central de pessoas, do órgão ou da entidade interessada, bem como da
pessoa jurídica executora;
II – identificação do cargo público, requisitos para investidura, suas atribuições sumárias, região de
interesse, turno de trabalho, legislação aplicável, vencimentos e quantidade de vagas a serem providas, com a especificação das vagas reservadas à pessoa com deficiência, bem como o cronograma
para as nomeações;
III – endereço dos locais de inscrição e dos procedimentos pertinentes, com descrição específica
daqueles dirigidos à pessoa com deficiência;
IV – valor da inscrição, formas de pagamento e condições de isenção;
V – informações acerca das formalidades confirmatórias da inscrição;
VI – definição das etapas do concurso público e das espécies de provas;
VII – descrição dos conteúdos exigidos, entre os quais, obrigatoriamente, conhecimentos sobre:
a) a realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal
e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, instituída pela Lei
Complementar federal n. 94, de 16 de fevereiro de 1998;
b) a Lei Orgânica do Distrito Federal e a Lei Complementar que estabelece o Regime Jurídico dos
Servidores do Distrito Federal, mediante indicação expressa dos capítulos, títulos ou dispositivos
legais;
VIII – informação sobre as prováveis datas de realização das provas;
IX – indicação dos critérios de correção, pontuação, contagem de pontos, desempate, aprovação,
peso de cada prova e classificação;
X – indicação dos mecanismos de divulgação dos resultados, inclusive o final, com datas, locais e
horários;
XI – regulamentação do processo de elaboração, apresentação, julgamento, decisão e conhecimento de resultado de recursos;
XII – fixação do prazo de validade do concurso público e da possibilidade de sua prorrogação;
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XIII – forma pela qual o candidato será informado de sua nomeação para o cargo em que for aprovado.

No ano de 2016, por intermédio da Lei Distrital 5.768, tivemos a alteração do mencionado artigo.
Art. 1º Dê-se a seguinte redação ao art. 10, VII, da Lei n. 4.949, de 15 de outubro de 2012:
VII – descrição dos conteúdos exigidos, entre os quais, obrigatoriamente, conhecimentos sobre:
a) a realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal
e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, instituída pela Lei
Complementar federal n. 94, de 16 de fevereiro de 1998;
b) a Lei Orgânica do Distrito Federal e a Lei Complementar que estabelece o Regime Jurídico dos
Servidores do Distrito Federal, mediante indicação expressa dos capítulos, títulos ou dispositivos
legais;

Dito de outra forma, o que a norma estabeleceu foi a obrigatoriedade de constar no conteúdo programáticos dos concursos realizados pela Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal os conhecimentos relacionados com:
a) a realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito
Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE;
b) a Lei Orgânica do Distrito Federal e a Lei Complementar que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores do Distrito Federal, mediante indicação expressa dos capítulos, títulos ou
dispositivos legais;

Obs.:





Para fins de prova, devemos memorizar que, dentre outros requisitos, os editais dos
concursos públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito
Federal devem obrigatoriamente conter o seguinte conteúdo programático:
a) a realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da RIDE.
b) a Lei Orgânica do Distrito Federal (com a indicação expressa dos capítulos, títulos
ou dispositivos legais exigidos);
c) o Regime Jurídico dos Servidores do Distrito Federal (com a indicação expressa dos
capítulos, títulos ou dispositivos legais exigidos);
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RESUMO
Podemos conceituar as regiões integradas de desenvolvimento como uma forma de associação entre diversos entes federativos que possui, basicamente, dois objetivos principais:
a) acelerar o desenvolvimento econômico da região;
b) reduzir as desigualdades sociais.
Fazem parte da RIDE o Distrito Federal e alguns municípios pertencentes aos Estados de
Goiás e Minas Gerais.

Distrito Federal
Composição
RIDE

Municípios de
Goiás
Municípios de
Minas Gerais

Em caso de desmembramento de algum dos municípios que já fazem parte da RIDE, os novos entes constituídos irão, de forma automática, passar a fazer parte da mencionada região.
O Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e
Entorno - COARIDE, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, tem a finalidade de
coordenar as atividades a serem desenvolvidas na RIDE.
O COARIDE poderá reunir-se em caráter ordinário ou extraordinário. Ordinariamente, as
reuniões serão realizadas a cada período de 3 meses. Já em caráter extraordinário, a reunião ocorrerá:
a) sempre que convocado por seu Presidente;
b) por solicitação de um terço dos membros;
c) no prazo de até trinta dias após a reunião em que tenha havido concessão de vista de
matéria constante da pauta.
O quórum de reunião do COARIDE é de maioria absoluta e o quórum de aprovação é de
maioria simples. Além do voto ordinário, o Presidente do COARIDE terá o voto de qualidade
em caso de empate.
A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE destina-se à
articulação da ação administrativa da União, dos Estados de Goiás e de Minas Gerais e do
Distrito Federal.
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No mandato de Floriano Peixoto, as chamadas “Metas Mudancistas” foram criadas para
garantir a construção da atual capital brasileira. Esta missão foi confiada a Luiz Cruls, que demarcou o território do Planalto Central.
Além disso, Lúcio Costa foi o responsável por desenvolver o projeto urbanístico de Brasília
e Oscar Niemeyer desenvolveu o projeto arquitetônico.

Lúcio Costa

Oscar Niemeyer

Projeto Urbanístico

Projeto Arquitetônico

Por se tratar de uma cidade projetada, Brasília teve o seu Plano Piloto tombado como patrimônio histórico nacional. Além disso, a Unesco inscreveu o plano na lista do Patrimônio
Mundial. Ambas as medidas foram adotadas com o objetivo de preservar as características
primordiais do excelente projeto urbanístico realizado.
Em 1956 – 1961, Juscelino Kubitschek de Oliveira e seu vice, João Goulart, foram eleitos.
Nos primeiros anos de mandato, Juscelino, com medo da repressão de seus oponentes políticos e com a ameaça dos militares, resolveu rapidamente colocar em prática os planos de
metas para a construção de Brasília, que seria a Nova Capital.
Um dos principais fatos relacionados com a construção de Brasília foi a criação da NOVACAP (Companhia Urbanizadora da Nova Capital), projeto encaminhado ao Congresso Nacional, em 1956, por Juscelino Kubitschek. O objetivo, com a criação da companhia, era fomentar
e impulsionar a construção da nova capital.
A construção perdurou cerca de 5 anos, e aconteceu durante o mandato do então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele fez questão de apurar as obras, repassando aos
projetistas a responsabilidade de consolidar o plano de metas.
No dia 21 de abril 1960, Brasília foi inaugurada como a terceira e atual capital brasileira.
Vamos aproveitar para sistematizar os fatos relacionados com aquelas que foram, ao longo da história, as três capitais do Brasil.
Capital

Fatores

Salvador (1549)

Foi instituída em razão da queda na exploração do
ouro e da abundância de plantação e cultivo da cana de
açúcar na região.
Foi governada pelo conselheiro do rei de Portugal Tomé
de Souza.
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Capital
Rio de Janeiro
(1763)

Brasília (1960)

Fatores
Foi instituída em razão da queda na exploração da cana
de açúcar, além da descoberta, na região, de novos
pontos de extração de minerais.
No entanto, revelou-se, com o tempo, uma cidade que
não tinha segurança.
Inaugurada em 21/04/1960, ainda que sem estar
totalmente concluída.
Inúmeros foram os fatores que levaram à construção da
atual capital, dentre os quais merecem destaque:
a) desenvolvimento econômico e populacional das
regiões centrais e interioranas, afastadas das cidades
litorâneas;
b) segurança nacional, que, segundo estudos da
época, seria melhor desenvolvida em uma cidade não
litorânea.
c) modernização: ainda que a possibilidade de
construção de Brasília fosse algo que já encontrava
previsão, o momento histórico, econômico e político
estava intimamente ligado à modernização. Logo, nada
mais natural do que a construção de uma nova (e
moderna) cidade.

Brasília faz parte do Planalto Central, Centro-Oeste do Brasil, onde se encontram as cabeceiras de afluentes de três dos maiores rios brasileiros – o Rio Maranhão (afluente do Rio
Tocantins), o Rio Preto (afluente do São Francisco) e os rios São Bartolomeu e Descoberto
(tributários do Rio Paraná).
A cidade está localizada a 15º47’ de latitude sul e a 47º56′ de longitude oeste e ocupa uma
área de 5.779 km². A cidade fica a cerca de 1.000 metros do nível do mar e tem relevo predominantemente plano. O ponto mais alto é o Pico do Roncador, com 1.341 metros, localizado na
Serra do Sobradinho.
Basicamente, o Distrito Federal é dividido por duas diferentes estações, sendo elas o verão
(quente e chuvoso) e o inverno (frio e seco). Ainda que a temperatura varie a depender do local
em que estejamos, pode-se afirmar que a média da temperatura do Distrito Federal é de 20ºC.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

48 de 75

RIDE
Realidade do Distrito Federal e da RIDE
Diogo Surdi

Verão

Quente e
chuvoso

Inverno

Frio e
Seco

Clima

No Distrito Federal, a vegetação que predomina é o cerrado. Juntamente com a caatinga, o
cerrado é considerado uma espécie de savana brasileira. Nas regiões em que o cerrado predomina, a temperatura tende a ser quente, sendo frequente, também, a divisão dos períodos do
ano em seca e chuva.

Vegetação do
Distrito
Federal

Predomina o
Cerrado

A maior parte das atividades desempenhadas no Distrito Federal é decorrente da prestação de serviços. Isso ocorre na medida em que a capital conta com uma grande quantidade de
repartições públicas.
Importante mencionarmos que o PIB per capta do Distrito Federal é, atualmente, o maior
do Brasil, sendo, inclusive, o triplo da média nacional.
A cultura, especialmente no Distrito Federal, se confunde com a própria constituição da
cidade de Brasília. Se levarmos em conta que Brasília foi uma cidade projetada para ser a nova
capital do Brasil, a notícia da construção atraiu a população de diversas regiões do país. Com
isso, o que houve, com o passar dos anos, foi uma mistura de diversas formas de manifestação cultural.
Prova disso é que a própria cidade foi inscrita pela UNESCO como patrimônio cultural da
humanidade. A inscrição de Brasília como patrimônio mundial ocorreu em 7 de dezembro de
1987, sendo, atualmente, a maior área tombada do mundo (112,25 km²) e o único bem contemporâneo a merecer essa distinção.
Para fins de prova, é importante memorizarmos as seguintes informações acerca da inscrição de Brasília como patrimônio mundial:
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a) A inscrição ocorreu em 07/12/1987;
b) Trata-se da maior área tombada do mundo;
c) Trata-se do único bem contemporâneo a merecer a distinção de patrimônio mundial.
O Patrimônio cultural de Brasília é composto por monumentos, edifícios ou sítios que tenham valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico.
Vejamos as principais características de cada um dos monumentos de Brasília:

Catetinho

Foi a primeira residência oficial do
Presidente Juscelino Kubitschek. Foi
projetado por Oscar Neyemeier e construído
em apenas 10 dias.

Museu Vivo da
Memória Candanga

Trata-se do antigo Hospital Juscelino Kubitschek
de Oliveira (HJKO). A construção preserva peças,
objetos e fotos da época da construção da capital.

Praça dos Três
Poderes

A Praça dos Três Poderes é um dos principais
sinônimos da política nacional. Neste local, estão
instalados órgãos do Poder Executivo, Legislativo e
Judiciário nacional.

Panteão da Pátria
e da Liberdade
Tancredo Neves

Trata-se de um memorial cívico onde é possível
acompanhar a história da redemocratização
brasileira e conferir o livro de aço dos heróis
nacionais.
O nome faz uma alusão à Tancredo Neves, que foi
o primeiro Presidente da República eleito após o
término do período de ditadura militar.

Museu Nacional
Honestino Guimarães

Também conhecido como Museu da República, o
projeto, ainda que tenha sido idealizado quando
da construção da cidade, apenas foi efetivado no
ano de 1999.
O nome do museu é uma homenagem a
Honestino Guimarães, aluno da UNB e líder do
movimento estudantil no período da ditadura.
Após diversas prisões, Honestino se tornou
desaparecido político em 10/10/1973.

Biblioteca Nacional

Também conhecida como Biblioteca Leonel de
Moura Brizola, foi estabelecida na cidade no ano
de 2008. O projeto de arquitetura, contudo, foi
concedido quando da instituição do plano original
de Brasília, assinado por Lúcio Costa no final dos
anos 1950.
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Catetinho

Foi a primeira residência oficial do
Presidente Juscelino Kubitschek. Foi
projetado por Oscar Neyemeier e construído
em apenas 10 dias.

Teatro Nacional
Cláudio Santoro

Trata-se de projeto concebido por Oscar
Neyemeier. O teatro possui estrutura com forma
de pirâmide irregular.
O teatro passou a ter o nome atual no ano de
1989, em homenagem a Cláudio Santoro, após
a morte do maestro e compositor, que havia
fundado a orquestra do teatro em 1979.

Memorial dos Povos
Indígenas

Trata-se de um Museu dedicado à cultura indígena
brasileira. A obra foi idealizada pelos antropólogos
Berta Gleizer Ribeiro e Darcy Ribeiro, tendo o seu
projeto sido confeccionado pelo arquiteto Oscar
Niemeyer. A construção ocorreu no ano de 1987.

Museu de Artes de
Brasília (MAB)

O Museu foi construído entre 1960/1961,
reunindo uma vasta gama de obras do período de
1917 até 2001.
Importante mencionar que o prédio onde o
Museu inicialmente foi instalado foi projetado pela
Novacap.

Dentre outros requisitos, os editais dos concursos públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal devem obrigatoriamente conter o seguinte conteúdo programático:
a) a realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito
Federal e da RIDE.
b) a Lei Orgânica do Distrito Federal (com a indicação expressa dos capítulos, títulos ou
dispositivos legais exigidos);
c) o Regime Jurídico dos Servidores do Distrito Federal (com a indicação expressa dos
capítulos, títulos ou dispositivos legais exigidos).
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QUESTÕES DE CONCURSO
001. (IADES/FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DF/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/

ADAPTADA/2017) A construção de Brasília seria o ápice de um grande projeto de interiorização do desenvolvimento do Brasil. Sendo assim, as avaliações feitas ao longo do tempo
tinham um caráter físico, econômico, político, social e, com menor intensidade naquela época,
ambiental. Mais ampla territorialmente, a área do Distrito Federal também seguiu os mesmos
princípios, mas sem a verve do planejamento. O desenvolvimento e o crescimento de Brasília e
do Distrito Federal (DF) eram inevitáveis, e os graves problemas apareceram e não pouparam,
de forma geral, a população.
Considerando essas informações, em relação aos processos de estruturação e desenvolvimento, bem como aos problemas atuais de Brasília e do DF, é correto afirmar que a Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) é composta pelo Distrito
Federal, por municípios de Goiás e por três cidades de Minas Gerais, sendo essas fronteiriças com o DF.
002. (IADES/FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DF/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/

ADAPTADA/2017) A construção de Brasília seria o ápice de um grande projeto de interiorização do desenvolvimento do Brasil. Sendo assim, as avaliações feitas ao longo do tempo
tinham um caráter físico, econômico, político, social e, com menor intensidade naquela época,
ambiental. Mais ampla territorialmente, a área do Distrito Federal também seguiu os mesmos
princípios, mas sem a verve do planejamento. O desenvolvimento e o crescimento de Brasília e
do Distrito Federal (DF) eram inevitáveis, e os graves problemas apareceram e não pouparam,
de forma geral, a população.
Considerando essas informações, em relação aos processos de estruturação e desenvolvimento, bem como aos problemas atuais de Brasília e do DF, é correto afirmar que a crise hídrica é resultante de um processo de expansão realizado com políticas habitacionais inadequadas ou inexistentes, por grilagem de terras, por crescimento populacional desordenado e pelo
uso irresponsável da água, inclusive em setores produtivos, como a agricultura.
003. (FUNIVERSA/PC-DF/PAPILOSCOPISTA POLÍCIA/ADAPTADA/2015)

A região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal (DF) e entorno (RIDE/DF) é uma região integrada de desenvolvimento econômico criada pela Lei Complementar n.º 94, de 19 de
fevereiro de 1998, e regulamentada pelo Decreto n.º 7.469, de 4 de maio de 2011, para efeitos
de articulação da ação administrativa da União, dos estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal.
Internet: < www.sudeco.gov.br>. Acesso em 18/4/2015.
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A respeito dos aspectos políticos, econômicos, ambientais e humanos da área compreendida pela RIDE, é coreto afirmar que 19 municípios de Goiás, 2 de Minas Gerais e 33 do Distrito
Federal integram a RIDE.
004. (FUNIVERSA/PC-DF/PAPILOSCOPISTA POLÍCIA/ADAPTADA/2015)

A região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal (DF) e entorno (RIDE/DF) é uma região integrada de desenvolvimento econômico criada pela Lei Complementar n.º 94, de 19 de
fevereiro de 1998, e regulamentada pelo Decreto n.º 7.469, de 4 de maio de 2011, para efeitos
de articulação da ação administrativa da União, dos estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal.
Internet: < www.sudeco.gov.br>. Acesso em 18/4/2015.
A respeito dos aspectos políticos, econômicos, ambientais e humanos da área compreendida
pela RIDE, é coreto afirmar que, não sendo uma unidade limítrofe com Minas Gerais, o Distrito
Federal mantém com aquele estado relações econômicas bem menos intensas que as que
estabelece com o estado de Goiás.
005. (IADES/SES-DF/AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS/2014) Com re-

lação às Regiões Administrativas com maior contingente populacional no Distrito Federal, é
correto citar
a) Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo.
b) Brazlândia e Itapoã.
c) Gama e Cruzeiro.
d) Lago Sul e Lago Norte.
e) Ceilândia e Taguatinga.
006. (CESPE/2014/ SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS) Julgue o próximo item relativo a

aspectos antecedentes à construção de Brasília.
As dimensões e os limites territoriais atuais do Distrito Federal são os mesmos propostos pelo
relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central chefiada pelo cientista belga Luiz Cruls.
007. (CESPE/SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) Julgue o próximo item relativo a

aspectos antecedentes à construção de Brasília.
Pesquisas históricas e escavações arqueológicas comprovam que não havia ocupação humana na região do Distrito Federal e do Entorno antes da formação dos primeiros assentamentos
de origem portuguesa no Brasil Colônia.
008. (CESPE/SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) Com relação à transferência da

capital brasileira e à construção de Brasília, julgue o item subsecutivo.
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Apesar da grande imigração de nordestinos, os trabalhadores oriundos da região Centro-Oeste,
sobretudo do estado de Goiás, predominaram na construção de Brasília.
009. (CESPE/SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) Com relação à transferência da

capital brasileira e à construção de Brasília, julgue o item subsecutivo.
Os objetivos da transferência da capital do Brasil para o Planalto Central incluem o estímulo ao
povoamento e ao desenvolvimento das regiões interioranas do país, em face de a grande maioria da população brasileira estar concentrada nesse período nas regiões próximas ao litoral.
010. (CESPE/SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) Com relação à transferência da

capital brasileira e à construção de Brasília, julgue o item subsecutivo.
A construção de Brasília era a metassíntese do Plano de Metas do presidente Juscelino Kubitschek, cujo objetivo era acelerar o desenvolvimento do país em diversas áreas, como nas de
energia, transportes, produção agrícola, indústria e educação.
011. (CESPE/SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) Com relação à transferência da

capital brasileira e à construção de Brasília, julgue o item subsecutivo.
A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) foi constituída pelo governo federal
para planejar e executar a construção de Brasília em seus diversos aspectos.
012. (CESPE/SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) A respeito do Plano Piloto de

Brasília, julgue o item a seguir.
A proposta de construção de um grande lago que contribuísse para amenizar o clima seco da
região é um dos aspectos originais do projeto urbanístico de Lúcio Costa.
013. (CESPE SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) A respeito do Plano Piloto de

Brasília, julgue o item a seguir.
O tombamento do Plano Piloto como patrimônio histórico nacional e sua inscrição na lista do
Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) foram realizados com o objetivo de preservar as características essenciais que caracterizam o seu projeto urbanístico.
014. (FCC/AFRE/SEFAZ-MA/ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ADAPTADA/2016) São Pode-

res do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si,
a) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, sendo este último organizado e mantido pela União.
b) o Legislativo, o Executivo e a Polícia Militar.
c) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público.
d) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e a Administração Pública distrital.
e) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e as Polícias Civil e Militar distritais.
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015. (FCC/TNS/SEMPLAN/PREF TERESINA/ANALISTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚ-

BLICAS/ADAPTADA/2016) Acerca do Distrito Federal e dos Territórios, considere:
I – O Distrito Federal divide-se em Municípios.
II – Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e
Municípios.
É correto afirmar que ambas as afirmações são verdadeiras.
016. (FCC/ANA CNMP/APOIO JURÍDICO/DIREITO/ADAPTADA/2015) De acordo com a

Constituição Federal, o Distrito Federal elege quatro Deputados Distritais para representar o
povo, mas não elege Senadores, representantes dos Estados.
017. (CESPE/ADM/FUB/2015) Acerca de Estado, governo e administração pública, julgue o

item a seguir.
A autonomia do Distrito Federal e sua organização político-administrativa têm limitações constitucionais.
018. (FUNIVERSA/AG AP/SEGAD DF/2015) Acerca da União, dos estados, do Distrito Federal

e dos municípios, bem como de suas competências, julgue o próximo item.
Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e
municípios.
019. (CESPE/AJ-TER-MT/ADMINISTRATIVA/”SEM

ESPECIALIDADE”/ADAPTADA/2015)
Com relação à organização administrativa do Estado brasileiro, é correto afirmar que o Distrito
Federal concentra as competências legislativas dos estados e dos municípios, sendo administrado por um governador, eleito mediante eleições diretas.
020. (CESPE/AJ/TER-MT/ADMINISTRATIVA/”SEM

ESPECIALIDADE”/2015/ADAPTADA)
Com relação à organização administrativa do Estado brasileiro, é correto afirmar que os estados e o Distrito Federal são divididos em municípios, entes em que a função de chefe do Poder
Executivo cabe a um prefeito eleito por voto popular.
021. (CESPE/TJ TJDFT/2013) No que se refere à organização político-administrativa do Esta-

do brasileiro, julgue o item a seguir.
Mesmo não sendo estado nem município, o Distrito Federal (DF) possui autonomia, parcialmente tutelada pela União.
022. (CESPE/AG ADM/TCE-RO/2013) Acerca da organização do Estado e da organização do

poder estabelecida na CF, julgue o seguinte item.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

55 de 75

RIDE
Realidade do Distrito Federal e da RIDE
Diogo Surdi

Brasília está localizada no Distrito Federal, mas não se confunde com ele. A capital federal não
possui autonomia. De acordo com a CF, a autonomia é uma característica do Distrito Federal,
dos municípios, dos estados-membros e da União.
023. (CESPE/TA/ANTT/2013) No que diz respeito à organização político-administrativa, jul-

gue o item seguinte.
O Distrito Federal possui as competências legislativas reservadas aos estados e municípios.
024. (CESPE/ANA/MPU/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/ARQUIVOLOGIA/2013)

Considerando as disposições constitucionais a respeito do Poder Legislativo, julgue o
item seguinte.
O Distrito Federal elege três senadores, para mandato de oito anos.
025. (CESPE/ERPDACGN/ANP/ÁREA I/2013) Em relação à organização do Estado, julgue o

item que se segue.
O Distrito Federal é regido por lei orgânica federal.
026. (FCC/ACE/TCE-AP/CONTROLE EXTERNO/CONTABILIDADE/2012) O Distrito Federal,

conforme a Constituição Federal,
a) elege Deputados Distritais para a Assembleia Legislativa e possui uma Constituição Distrital.
b) elege dois Senadores e não pode dividir-se em Municípios.
c) rege-se por uma lei orgânica e elege Governador e Vice-Governador.
d) exerce competências legislativas reservadas à União, aos Estados e aos Municípios e elege
Deputados Federais.
e) possui uma Constituição Distrital e não pode dividir-se em Municípios.
027. (CESPE/AA/ANATEL/2012) A respeito da organização político-administrativa do Estado

brasileiro, julgue o próximo item.
Ao Distrito Federal é assegurada autonomia para organizar e manter seu Poder Judiciário.
028. (VUNESP/NER/TJ SP/REMOÇÃO/2011) No Distrito Federal, o órgão de representação

do Poder Legislativo é
a) a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
b) a Câmara de Deputados do Distrito Federal.
c) a Câmara Distrital de Brasília.
d) o Congresso Distrital de Brasília.
029. (CESPE/ASS EDUC/SEDF/SECRETÁRIO ESCOLAR/2009)

O Distrito Federal (DF) é a unidade da Federação com maior nível de renda do país. O rendimento médio mensal é de R$ 2.117,00, enquanto a média brasileira é de R$ 1.036,00. Esse resulO conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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tado é devido à alta concentração de funcionários públicos, cuja remuneração é superior aos
salários pagos pela iniciativa privada. Também se observa que o DF é a unidade da Federação
com o maior índice de desigualdade e com a segunda maior taxa de desocupação do país.
Por outro lado, o DF é campeão em iluminação elétrica, em rede coletora de esgoto ou fossa
séptica, em domicílios com telefone e bens duráveis, como televisão e microcomputadores,
por exemplo.
Correio Braziliense, 19/9/2009, p. 25 (com adaptações).
Tendo como referência o texto acima, julgue o item que se segue acerca das desigualdades
entre DF e outros entes federativos.
A desigualdade em nível de renda entre o DF e as demais unidades da Federação deve-se, basicamente, à diferença de remuneração entre os funcionários públicos e os da iniciativa privada.
030. (CESPE/Of/PM DF/Administração/2010)

Levantamento da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) mostra que
260 mil pessoas, ou 10% da população do DF, vivem com até 2 salários-mínimos por mês. Desses, 85% ganham até um salário-mínimo e 15%, entre um e dois. A população de baixa renda
está espalhada por 62 mil casas, em 15 das 30 regiões administrativas. Ceilândia, Planaltina,
Samambaia, Gama e Santa Maria concentram 65% dos domicílios e moradores do DF que
recebem até 2 salários-mínimos. Quase 100% têm acesso à água potável; 83% têm rede para
esgotamento sanitário; 84% têm asfalto nas proximidades. Mais de 10% dos domicílios não
possuem cozinha e 63% das pessoas de baixa renda possuem aparelho de DVD; 1,5% têm TV
de plasma e 1% tem notebook; 8% contam com Internet paga; e 22% têm carro. Mais de 40%
dos moradores de baixa renda não completaram o ensino fundamental. Mais da metade das
supracitadas 260 mil pessoas é natural do DF.
Correio Braziliense, 13/8/2009, p. 42 (com adaptações).
Considerando as informações do texto acima, julgue o item que se segue a respeito da distribuição de renda no DF.
A população com renda inferior a 2 salários-mínimos está espalhada de maneira uniforme em
todo o DF.
031. (CESPE/ASS EDUC/SEDF/APOIO ADMINISTRATIVO/2009)

Apesar dos avanços, no Brasil, 11,5% das crianças de oito e nove anos são analfabetas. Esse
percentual já foi bem maior (47%, em 1982), mas, na atual década, vem caindo em ritmo mais
lento. A situação é mais grave no Nordeste (23% de crianças analfabetas), especialmente no
Maranhão (38%), Alagoas (29%) e Piauí (27%). A Provinha Brasil — que avalia o 2º ano do ensino fundamental — mostra que, na cidade do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e no Distrito
Federal (DF), mais de um terço dos estudantes estava abaixo do nível considerado adequado.
Eles não são necessariamente analfabetos, mas apresentam dificuldades até mesmo para ler
frases curtas ou palavras mais complexas. Além disso, em famílias mais ricas (mais de cinco
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salários-mínimos per capita), aos cinco anos de idade, quase metade (47%) das crianças já se
alfabetizou. Entre as mais pobres, o percentual é de 10%.
Uma criança não alfabetizada com mais de oito anos de idade apresenta dificuldades não apenas em português, mas em todas as outras disciplinas já que sua capacidade de compreender
textos é limitada.
Folha de S.Paulo, 12 /7/2009, p. C4 (com adaptações).
Considerando o texto acima, julgue o item a seguir.
No DF, ao contrário do que ocorre em outras partes do país, registra-se um percentual estatisticamente insignificante de crianças com problemas de leitura.
032. (CESPE/OF/PM-DF/ADMINISTRAÇÃO/2010)

Levantamento da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) mostra que
260 mil pessoas, ou 10% da população do DF, vivem com até 2 salários-mínimos por mês. Desses, 85% ganham até um salário-mínimo e 15%, entre um e dois. A população de baixa renda
está espalhada por 62 mil casas, em 15 das 30 regiões administrativas. Ceilândia, Planaltina,
Samambaia, Gama e Santa Maria concentram 65% dos domicílios e moradores do DF que
recebem até 2 salários-mínimos. Quase 100% têm acesso à água potável; 83% têm rede para
esgotamento sanitário; 84% têm asfalto nas proximidades. Mais de 10% dos domicílios não
possuem cozinha e 63% das pessoas de baixa renda possuem aparelho de DVD; 1,5% têm TV
de plasma e 1% tem notebook; 8% contam com Internet paga; e 22% têm carro. Mais de 40%
dos moradores de baixa renda não completaram o ensino fundamental. Mais da metade das
supracitadas 260 mil pessoas é natural do DF.
Correio Braziliense, 13/8/2009, p. 42 (com adaptações).
Considerando as informações do texto acima, julgue o item que se segue a respeito da distribuição de renda no DF.
No DF, migrantes de outros estados compõem a maioria da população que vive com menos de
2 salários-mínimos por mês, porque o mercado de trabalho local paga salários mais baixos do
que a média nacional.
033. (CESPE/ALUN OF/PM DF/2010)

Aos 50 anos, o Distrito Federal (DF) vive um crescimento acelerado do setor imobiliário. Apesar
das limitações impostas pelo plano arquitetônico da capital, que impede entre outras coisas
construções com mais de seis andares, o ramo cresceu mais de 80% nos últimos cinco anos.
Internet: <www.globo.com> (com adaptações).
Considerando o texto acima como referência inicial, julgue o próximo item.
A escassez de terrenos e o alto custo do metro quadrado têm levado as construtoras a procurar cidades distantes do Plano Piloto.
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034. (CESPE/ALUN OF/PM DF/2010)

Aos 50 anos, o Distrito Federal (DF) vive um crescimento acelerado do setor imobiliário. Apesar
das limitações impostas pelo plano arquitetônico da capital, que impede entre outras coisas
construções com mais de seis andares, o ramo cresceu mais de 80% nos últimos cinco anos.
Internet: <www.globo.com> (com adaptações).
Considerando o texto acima como referência inicial, julgue o próximo item.
Diversas construtoras de outras unidades da Federação têm sido atraídas pelo mercado brasiliense em razão das perspectivas de lucro.
035. (CESPE/ALUN OF/PM DF/2010)

Aos 50 anos, o Distrito Federal (DF) vive um crescimento acelerado do setor imobiliário. Apesar
das limitações impostas pelo plano arquitetônico da capital, que impede entre outras coisas
construções com mais de seis andares, o ramo cresceu mais de 80% nos últimos cinco anos.
Internet: <www.globo.com> (com adaptações).
Considerando o texto acima como referência inicial, julgue o próximo item.
A expansão imobiliária para o entorno e cidades-satélites se explica pela excelente qualidade
dos transportes públicos do DF e adjacências.
036. (INSTITUTO AOCP/MED/SES-DF/MEDICINA INTENSIVA/ADULTO/ADAPTADA/2018)

Acerca da realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno/RIDE, é
correto afirmar que a RIDE foi criada com o objetivo de auxiliar no crescimento de Brasília, que,
assim como sua construção, acontece de maneira planejada e ordenada.
037. (INSTITUTO AOCP/MED/SES-DF/MEDICINA INTENSIVA/ADULTO/2018/ADAPTADA)

Acerca da realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno/RIDE, é
correto afirmar que o Plano Piloto da cidade de Brasília foi escolhido através de um concurso,
tendo sido escolhido o projeto de autoria do Arquiteto Oscar Niemeyer.
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GABARITO COMENTADO
001. (IADES/FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DF/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/

ADAPTADA/2017) A construção de Brasília seria o ápice de um grande projeto de interiorização do desenvolvimento do Brasil. Sendo assim, as avaliações feitas ao longo do tempo
tinham um caráter físico, econômico, político, social e, com menor intensidade naquela época,
ambiental. Mais ampla territorialmente, a área do Distrito Federal também seguiu os mesmos
princípios, mas sem a verve do planejamento. O desenvolvimento e o crescimento de Brasília e
do Distrito Federal (DF) eram inevitáveis, e os graves problemas apareceram e não pouparam,
de forma geral, a população.
Considerando essas informações, em relação aos processos de estruturação e desenvolvimento, bem como aos problemas atuais de Brasília e do DF, é correto afirmar que a Região
Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE) é composta pelo Distrito
Federal, por municípios de Goiás e por três cidades de Minas Gerais, sendo essas fronteiriças com o DF.

Fazem parte da RIDE, atualmente, 4 municípios de Minas Gerais, conforme previsão do artigo
1º da Lei Complementar 94:
Art. 1º, § 1º A Região Administrativa de que trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de
Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás,
Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São
João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de
Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais.

Errado.
002. (IADES/FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DF/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/

ADAPTADA/2017) A construção de Brasília seria o ápice de um grande projeto de interiorização do desenvolvimento do Brasil. Sendo assim, as avaliações feitas ao longo do tempo
tinham um caráter físico, econômico, político, social e, com menor intensidade naquela época,
ambiental. Mais ampla territorialmente, a área do Distrito Federal também seguiu os mesmos
princípios, mas sem a verve do planejamento. O desenvolvimento e o crescimento de Brasília e
do Distrito Federal (DF) eram inevitáveis, e os graves problemas apareceram e não pouparam,
de forma geral, a população.
Considerando essas informações, em relação aos processos de estruturação e desenvolvimento, bem como aos problemas atuais de Brasília e do DF, é correto afirmar que a crise hídrica é resultante de um processo de expansão realizado com políticas habitacionais inadequaO conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
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das ou inexistentes, por grilagem de terras, por crescimento populacional desordenado e pelo
uso irresponsável da água, inclusive em setores produtivos, como a agricultura.

Questão que poderia ser respondida com o bom senso. Nos dias atuais, são fatores que desencadeiam as crises hídricas tanto a expansão das políticas habitacionais (muitas vezes inadequadas ou até mesmo inexistentes) quanto o crescimento populacional desordenado e o uso
inadequado da água.
Certo.
003. (FUNIVERSA/PC-DF/PAPILOSCOPISTA POLÍCIA/ADAPTADA/2015)

A região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal (DF) e entorno (RIDE/DF) é uma região integrada de desenvolvimento econômico criada pela Lei Complementar n.º 94, de 19 de
fevereiro de 1998, e regulamentada pelo Decreto n.º 7.469, de 4 de maio de 2011, para efeitos
de articulação da ação administrativa da União, dos estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal.
Internet: < www.sudeco.gov.br>. Acesso em 18/4/2015.
A respeito dos aspectos políticos, econômicos, ambientais e humanos da área compreendida
pela RIDE, é coreto afirmar que 19 municípios de Goiás, 2 de Minas Gerais e 33 do Distrito Federal integram a RIDE.

A RIDE é formada pelo Distrito Federal e por municípios dos Estados de Minas Gerais e Goiás.
Logo, ao contrário do que informa a questão, a RIDE não tem como partes os “33 municípios
do Distrito Federal”.
Errado.
004. (FUNIVERSA/PC-DF/PAPILOSCOPISTA POLÍCIA/ADAPTADA/2015)

A região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal (DF) e entorno (RIDE/DF) é uma região integrada de desenvolvimento econômico criada pela Lei Complementar n.º 94, de 19 de
fevereiro de 1998, e regulamentada pelo Decreto n.º 7.469, de 4 de maio de 2011, para efeitos
de articulação da ação administrativa da União, dos estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal.
Internet: < www.sudeco.gov.br>. Acesso em 18/4/2015.
A respeito dos aspectos políticos, econômicos, ambientais e humanos da área compreendida
pela RIDE, é coreto afirmar que, não sendo uma unidade limítrofe com Minas Gerais, o Distrito
Federal mantém com aquele estado relações econômicas bem menos intensas que as que
estabelece com o estado de Goiás.
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O Distrito Federal, diversamente do que afirma a questão, é uma unidade limítrofe com Minas
Gerais. Tanto é que ambas as unidades federativas, juntamente com Goiás, formam a RIDE.
Errado.
005. (IADES/SES-DF/AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS/2014) Com re-

lação às Regiões Administrativas com maior contingente populacional no Distrito Federal, é
correto citar
a) Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo.
b) Brazlândia e Itapoã.
c) Gama e Cruzeiro.
d) Lago Sul e Lago Norte.
e) Ceilândia e Taguatinga.

De acordo com a CODEPLAN (Companhia de Planejamento do Distrito Federal), Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Brasília e Planaltina são, atualmente, as regiões administrativas mais
populosas do Distrito Federal.
Letra e.
006. (CESPE/2014/ SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS) Julgue o próximo item relativo a

aspectos antecedentes à construção de Brasília.
As dimensões e os limites territoriais atuais do Distrito Federal são os mesmos propostos pelo
relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central chefiada pelo cientista belga Luiz Cruls.

Desde a edição do relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central, uma série de mudanças ocorreram até a efetiva construção de Brasília.
Para se ter uma ideia, a Constituição Federal de 1891 estabelecia a previsão de uma área de
14.400 km². Atualmente, no entanto, Brasília conta com apenas 5.780 km².
Consequentemente, os limites territoriais, ao contrário do que afirma a questão, não são
os mesmos.
Errado.
007. (CESPE/SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) Julgue o próximo item relativo a

aspectos antecedentes à construção de Brasília.
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Pesquisas históricas e escavações arqueológicas comprovam que não havia ocupação humana na região do Distrito Federal e do Entorno antes da formação dos primeiros assentamentos
de origem portuguesa no Brasil Colônia.

Ao contrário do que afirma a questão, havia, em território nacional (inclusive na região do Distrito Federal), ocupação humana quando da chegada e da formação dos primeiros assentamentos de origem portuguesa.
Salienta-se, inclusive, que a maioria dos ocupantes era de origem indígena.
Errado.
008. (CESPE/SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) Com relação à transferência da

capital brasileira e à construção de Brasília, julgue o item subsecutivo.
Apesar da grande imigração de nordestinos, os trabalhadores oriundos da região Centro-Oeste,
sobretudo do estado de Goiás, predominaram na construção de Brasília.

A imensa maioria dos trabalhadores presentes na construção de Brasília foram oriundos da
Região Nordeste (e não do Centro Oeste).
Os “candangos”, como ficaram conhecidos (por serem os pioneiros a chegar às terras da nova
capital, que ainda não estava habitada), vieram em busca da intitulada “Terra da Esperança”.
Errado.
009. (CESPE/SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) Com relação à transferência da

capital brasileira e à construção de Brasília, julgue o item subsecutivo.
Os objetivos da transferência da capital do Brasil para o Planalto Central incluem o estímulo ao
povoamento e ao desenvolvimento das regiões interioranas do país, em face de a grande maioria da população brasileira estar concentrada nesse período nas regiões próximas ao litoral.

Inúmeros foram os fatores que levaram à construção da atual capital, dentre os quais merecem destaque:
• desenvolvimento econômico e populacional das regiões centrais e interioranas, afastadas das cidades litorâneas;
• segurança nacional, que, segundo estudos da época, seria melhor desenvolvida em uma
cidade não litorânea;
• modernização: ainda que a possibilidade de construção de Brasília fosse algo que já
encontrava previsão, o momento histórico, econômico e político estava intimamente ligado à modernização. Logo, nada mais natural do que a construção de uma nova (e
moderna) cidade.
Certo.
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010. (CESPE/SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) Com relação à transferência da

capital brasileira e à construção de Brasília, julgue o item subsecutivo.
A construção de Brasília era a metassíntese do Plano de Metas do presidente Juscelino Kubitschek, cujo objetivo era acelerar o desenvolvimento do país em diversas áreas, como nas de
energia, transportes, produção agrícola, indústria e educação.

Nos primeiros anos de mandato, Juscelino, com medo da repressão de seus oponentes políticos e com a ameaça dos militares, resolveu rapidamente colocar em prática os planos de
metas para a construção de Brasília, que seria a Nova Capital.
A construção de Brasília, desta forma, transformou-se no principal objetivo do então Presidente da República.
Certo.
011. (CESPE/SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) Com relação à transferência da

capital brasileira e à construção de Brasília, julgue o item subsecutivo.
A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) foi constituída pelo governo federal
para planejar e executar a construção de Brasília em seus diversos aspectos.

Um dos principais fatos relacionados com a construção de Brasília foi a criação da NOVACAP
(Companhia Urbanizadora da Nova Capital), projeto encaminhado ao Congresso Nacional, em
1956, por Juscelino Kubitschek. O objetivo, com a criação da companhia, era fomentar e impulsionar a construção da nova capital.
Certo.
012. (CESPE/SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) A respeito do Plano Piloto de

Brasília, julgue o item a seguir.
A proposta de construção de um grande lago que contribuísse para amenizar o clima seco da
região é um dos aspectos originais do projeto urbanístico de Lúcio Costa.

A construção de um lago que contribuísse para amenizar o clima seco da região não constava
no projeto inicial urbanístico de construção de Brasília. A medida, em sentido oposto, foi realizada justamente com o objetivo de amenizar a adversidade climática encontrada.
Errado.
013. (CESPE SEDF/ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS/2014) A respeito do Plano Piloto de

Brasília, julgue o item a seguir.
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O tombamento do Plano Piloto como patrimônio histórico nacional e sua inscrição na lista do
Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO) foram realizados com o objetivo de preservar as características essenciais que caracterizam o seu projeto urbanístico.

Por se tratar de uma cidade projetada, Brasília teve o seu Plano Piloto tombado como patrimônio histórico nacional. Além disso, a Unesco inscreveu o plano na lista do Patrimônio Mundial.
Ambas as medidas foram adotadas com o objetivo de preservar as características primordiais
do projeto urbanístico realizado.
Certo.
014. (FCC/AFRE/SEFAZ-MA/ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ADAPTADA/2016) São Pode-

res do Distrito Federal, independentes e harmônicos entre si,
a) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, sendo este último organizado e mantido pela União.
b) o Legislativo, o Executivo e a Polícia Militar.
c) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público.
d) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e a Administração Pública distrital.
e) o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e as Polícias Civil e Militar distritais.

São Poderes do Distrito Federal o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Com relação ao Poder
Judiciário, temos que memorizar que não é o DF quem organiza e mantem, mas sim, por forma
de norma constitucional, a União.
Letra a.
015. (FCC/TNS/SEMPLAN/PREF TERESINA/ANALISTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚ-

BLICAS/ADAPTADA/2016) Acerca do Distrito Federal e dos Territórios, considere:
I – O Distrito Federal divide-se em Municípios.
II – Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e
Municípios.
É correto afirmar que ambas as afirmações são verdadeiras.

Item I: Errado. Como decorrência de uma vedação constitucional, o Distrito Federal não pode
ser dividido em Municípios.
Item II: Correto. Considerando que o DF não pode ser dividido em Municípios, deve ele exercer
as competências elencadas para os Estados e Municípios.
Errado.
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016. (FCC/ANA CNMP/APOIO JURÍDICO/DIREITO/ADAPTADA/2015) De acordo com a

Constituição Federal, o Distrito Federal elege quatro Deputados Distritais para representar o
povo, mas não elege Senadores, representantes dos Estados.

O Distrito Federal, ao contrário do que afirma a questão, elege 3 Senadores.
Errado.
017. (CESPE/ADM/FUB/2015) Acerca de Estado, governo e administração pública, julgue o

item a seguir.
A autonomia do Distrito Federal e sua organização político-administrativa têm limitações constitucionais.

O Distrito Federal, como regra geral, possui autonomia. No entanto, em determinados assuntos, a autonomia é relativizada.
Como exemplo, temos a manutenção e organização do Poder Judiciário, que são de competência da União.
Certo.
018. (FUNIVERSA/AG AP/SEGAD DF/2015) Acerca da União, dos estados, do Distrito Federal

e dos municípios, bem como de suas competências, julgue o próximo item.
Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e
municípios.

O DF, conforme vimos em aula, exerce as competências estabelecidas para os Estados e para
os Municípios. Isso ocorre na medida em que o respectivo ente federativo não pode ser dividido em Municípios.
Certo.
019. (CESPE/AJ-TER-MT/ADMINISTRATIVA/”SEM

ESPECIALIDADE”/ADAPTADA/2015)
Com relação à organização administrativa do Estado brasileiro, é correto afirmar que o Distrito
Federal concentra as competências legislativas dos estados e dos municípios, sendo administrado por um governador, eleito mediante eleições diretas.

Ao DF são conferidas as competências elencadas aos Estados e aos Municípios. Além disso,
o ente é administrado (Poder Executivo) por um Governador, que deve, para isso, ter sido eleito
pela população em eleições diretas.
Certo.
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020. (CESPE/AJ/TER-MT/ADMINISTRATIVA/”SEM

ESPECIALIDADE”/2015/ADAPTADA)
Com relação à organização administrativa do Estado brasileiro, é correto afirmar que os estados e o Distrito Federal são divididos em municípios, entes em que a função de chefe do Poder
Executivo cabe a um prefeito eleito por voto popular.

Ao contrário do que informa a questão, o Distrito Federal não é dividido em municípios.
Errado.
021. (CESPE/TJ TJDFT/2013) No que se refere à organização político-administrativa do Esta-

do brasileiro, julgue o item a seguir.
Mesmo não sendo estado nem município, o Distrito Federal (DF) possui autonomia, parcialmente tutelada pela União.

O Distrito Federal, como regra geral, possui autonomia. No entanto, em determinados assuntos, a autonomia é relativizada. Como exemplo, temos a manutenção e organização do Poder
Judiciário, que são de competência da União.
Certo.
022. (CESPE/AG ADM/TCE-RO/2013) Acerca da organização do Estado e da organização do

poder estabelecida na CF, julgue o seguinte item.
Brasília está localizada no Distrito Federal, mas não se confunde com ele. A capital federal não
possui autonomia. De acordo com a CF, a autonomia é uma característica do Distrito Federal,
dos municípios, dos estados-membros e da União.

Ótima questão para diferenciarmos Brasília do Distrito Federal.
Ao passo que o DF trata-se de um ente federativo, possuindo, por isso mesmo, autonomia,
Brasília, por não ser um ente, mas sim um território onde está instalada a capital federal, não
possui autonomia.
Certo.
023. (CESPE/TA/ANTT/2013) No que diz respeito à organização político-administrativa, jul-

gue o item seguinte.
O Distrito Federal possui as competências legislativas reservadas aos estados e municípios.

Considerando que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, deve ele exercer as
competências elencadas para os Estados e Municípios.
Certo.
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024. (CESPE/ANA/MPU/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/ARQUIVOLOGIA/2013)

Considerando as disposições constitucionais a respeito do Poder Legislativo, julgue o
item seguinte.
O Distrito Federal elege três senadores, para mandato de oito anos.

Como afirma a questão, o DF elege 3 Senadores, que exercerão suas atividades por um mandato de 8 anos.
Certo.
025. (CESPE/ERPDACGN/ANP/ÁREA I/2013) Em relação à organização do Estado, julgue o

item que se segue.
O Distrito Federal é regido por lei orgânica federal.

O Distrito Federal é regido por uma Lei Orgânica Distrital, e não por uma norma federal.
Errado.
026. (FCC/ACE/TCE-AP/CONTROLE EXTERNO/CONTABILIDADE/2012) O Distrito Federal,

conforme a Constituição Federal,
a) elege Deputados Distritais para a Assembleia Legislativa e possui uma Constituição Distrital.
b) elege dois Senadores e não pode dividir-se em Municípios.
c) rege-se por uma lei orgânica e elege Governador e Vice-Governador.
d) exerce competências legislativas reservadas à União, aos Estados e aos Municípios e elege
Deputados Federais.
e) possui uma Constituição Distrital e não pode dividir-se em Municípios.

a) Errada. O Distrito Federal não possui uma Constituição Estadual, mas sim uma Lei Orgânica.
b) Errada. O Distrito Federal elege 3 Senadores.
c) Certa. Como afirmado, o DF é regido por uma Lei Orgânica, elegendo, de forma direta, o Governador e respectivo Vice
d) Errada. O Distrito Federal não exerce as competências da União, mas sim apenas as dos
Estados e Municípios.
e) Errada. O DF é regido por uma Lei Orgânica, e não por uma Constituição Estadual.
Letra c.
027. (CESPE/AA/ANATEL/2012) A respeito da organização político-administrativa do Estado

brasileiro, julgue o próximo item.
Ao Distrito Federal é assegurada autonomia para organizar e manter seu Poder Judiciário.
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O Distrito Federal não possui competência para organizar e manter o Poder Judiciário. Em sentido diverso, a atribuição é, nos termos da Constituição Federal, competência da União.
Art. 21. Compete à União:
XIII/organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios
e a Defensoria Pública dos Territórios;

Errado.
028. (VUNESP/NER/TJ SP/REMOÇÃO/2011) No Distrito Federal, o órgão de representação

do Poder Legislativo é
a) a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
b) a Câmara de Deputados do Distrito Federal.
c) a Câmara Distrital de Brasília.
d) o Congresso Distrital de Brasília.

No Distrito Federal, o Poder Legislativo é exercido pela Câmara Legislativa.
Letra a.
029. (CESPE/ASS EDUC/SEDF/SECRETÁRIO ESCOLAR/2009)

O Distrito Federal (DF) é a unidade da Federação com maior nível de renda do país. O rendimento médio mensal é de R$ 2.117,00, enquanto a média brasileira é de R$ 1.036,00. Esse resultado é devido à alta concentração de funcionários públicos, cuja remuneração é superior aos
salários pagos pela iniciativa privada. Também se observa que o DF é a unidade da Federação
com o maior índice de desigualdade e com a segunda maior taxa de desocupação do país.
Por outro lado, o DF é campeão em iluminação elétrica, em rede coletora de esgoto ou fossa
séptica, em domicílios com telefone e bens duráveis, como televisão e microcomputadores,
por exemplo.
Correio Braziliense, 19/9/2009, p. 25 (com adaptações).
Tendo como referência o texto acima, julgue o item que se segue acerca das desigualdades
entre DF e outros entes federativos.
A desigualdade em nível de renda entre o DF e as demais unidades da Federação deve-se, basicamente, à diferença de remuneração entre os funcionários públicos e os da iniciativa privada.

No Distrito Federal, a maior parte da atividade econômica está baseada na prestação de serviços, fato que ocorre, preponderantemente, devido ao grande número de repartições públicas
instaladas no território.
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Sendo assim, a remuneração dos servidores públicos (que são muitos) supera os valores recebidos, como média, pela iniciativa privada.
Certo.
030. (CESPE/Of/PM DF/Administração/2010)

Levantamento da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) mostra que
260 mil pessoas, ou 10% da população do DF, vivem com até 2 salários-mínimos por mês. Desses, 85% ganham até um salário-mínimo e 15%, entre um e dois. A população de baixa renda
está espalhada por 62 mil casas, em 15 das 30 regiões administrativas. Ceilândia, Planaltina,
Samambaia, Gama e Santa Maria concentram 65% dos domicílios e moradores do DF que
recebem até 2 salários-mínimos. Quase 100% têm acesso à água potável; 83% têm rede para
esgotamento sanitário; 84% têm asfalto nas proximidades. Mais de 10% dos domicílios não
possuem cozinha e 63% das pessoas de baixa renda possuem aparelho de DVD; 1,5% têm TV
de plasma e 1% tem notebook; 8% contam com Internet paga; e 22% têm carro. Mais de 40%
dos moradores de baixa renda não completaram o ensino fundamental. Mais da metade das
supracitadas 260 mil pessoas é natural do DF.
Correio Braziliense, 13/8/2009, p. 42 (com adaptações).
Considerando as informações do texto acima, julgue o item que se segue a respeito da distribuição de renda no DF.
A população com renda inferior a 2 salários-mínimos está espalhada de maneira uniforme em
todo o DF.

Temos aqui um exemplo de questão que deve ser resolvida com a simples e atenta leitura do
enunciado.
Observe que o texto afirma que
a população de baixa renda está espalhada por 62 mil casas, em 15 das 30 regiões administrativas.

Logo, é incorreto afirmar que a população de baixa renda está espalhada de maneira uniforme
por todo o DF.
Errado.
031. (CESPE/ASS EDUC/SEDF/APOIO ADMINISTRATIVO/2009)

Apesar dos avanços, no Brasil, 11,5% das crianças de oito e nove anos são analfabetas. Esse
percentual já foi bem maior (47%, em 1982), mas, na atual década, vem caindo em ritmo mais
lento. A situação é mais grave no Nordeste (23% de crianças analfabetas), especialmente no
Maranhão (38%), Alagoas (29%) e Piauí (27%). A Provinha Brasil — que avalia o 2º ano do ensino fundamental — mostra que, na cidade do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e no Distrito
Federal (DF), mais de um terço dos estudantes estava abaixo do nível considerado adequado.
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Eles não são necessariamente analfabetos, mas apresentam dificuldades até mesmo para ler
frases curtas ou palavras mais complexas. Além disso, em famílias mais ricas (mais de cinco
salários-mínimos per capita), aos cinco anos de idade, quase metade (47%) das crianças já se
alfabetizou. Entre as mais pobres, o percentual é de 10%.
Uma criança não alfabetizada com mais de oito anos de idade apresenta dificuldades não apenas em português, mas em todas as outras disciplinas já que sua capacidade de compreender
textos é limitada.
Folha de S.Paulo, 12 /7/2009, p. C4 (com adaptações).
Considerando o texto acima, julgue o item a seguir.
No DF, ao contrário do que ocorre em outras partes do país, registra-se um percentual estatisticamente insignificante de crianças com problemas de leitura.

Devemos fazer uso, mais uma vez, das disposições do enunciado para resolvermos a questão.
De acordo com o texto
A Provinha Brasil — que avalia o 2º ano do ensino fundamental — mostra que, na cidade do Rio de
Janeiro, em Belo Horizonte e no Distrito Federal (DF), mais de um terço dos estudantes estava abaixo do nível considerado adequado.

Consequentemente, é incorreto afirmar que o percentual de crianças com problemas de leitura,
no DF, é insignificante.
Errado.
032. (CESPE/OF/PM-DF/ADMINISTRAÇÃO/2010)

Levantamento da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN) mostra que
260 mil pessoas, ou 10% da população do DF, vivem com até 2 salários-mínimos por mês. Desses, 85% ganham até um salário-mínimo e 15%, entre um e dois. A população de baixa renda
está espalhada por 62 mil casas, em 15 das 30 regiões administrativas. Ceilândia, Planaltina,
Samambaia, Gama e Santa Maria concentram 65% dos domicílios e moradores do DF que
recebem até 2 salários-mínimos. Quase 100% têm acesso à água potável; 83% têm rede para
esgotamento sanitário; 84% têm asfalto nas proximidades. Mais de 10% dos domicílios não
possuem cozinha e 63% das pessoas de baixa renda possuem aparelho de DVD; 1,5% têm TV
de plasma e 1% tem notebook; 8% contam com Internet paga; e 22% têm carro. Mais de 40%
dos moradores de baixa renda não completaram o ensino fundamental. Mais da metade das
supracitadas 260 mil pessoas é natural do DF.
Correio Braziliense, 13/8/2009, p. 42 (com adaptações).
Considerando as informações do texto acima, julgue o item que se segue a respeito da distribuição de renda no DF.
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No DF, migrantes de outros estados compõem a maioria da população que vive com menos de
2 salários-mínimos por mês, porque o mercado de trabalho local paga salários mais baixos do
que a média nacional.

Ao contrário do que informado, a população do Distrito Federal possui uma renda superior à
média nacional. Segundo dados da CODEPLAN, o Distrito Federal apresenta uma população
com renda média superior em 3 vezes ao restante do país.
Errado.
033. (CESPE/ALUN OF/PM DF/2010)

Aos 50 anos, o Distrito Federal (DF) vive um crescimento acelerado do setor imobiliário. Apesar
das limitações impostas pelo plano arquitetônico da capital, que impede entre outras coisas
construções com mais de seis andares, o ramo cresceu mais de 80% nos últimos cinco anos.
Internet: <www.globo.com> (com adaptações).
Considerando o texto acima como referência inicial, julgue o próximo item.
A escassez de terrenos e o alto custo do metro quadrado têm levado as construtoras a procurar cidades distantes do Plano Piloto.

Ainda que o setor imobiliário esteja dentre os mais importantes do Distrito Federal, as empresas, ao tentarem se instalar na capital, encontram dificuldades relacionadas com o custo
elevado do metro quadrado (um dos mais caros do Brasil) e com a escassez de terrenos (que
faz com que os preços aumentem significativamente).
Certo.
034. (CESPE/ALUN OF/PM DF/2010)

Aos 50 anos, o Distrito Federal (DF) vive um crescimento acelerado do setor imobiliário. Apesar
das limitações impostas pelo plano arquitetônico da capital, que impede entre outras coisas
construções com mais de seis andares, o ramo cresceu mais de 80% nos últimos cinco anos.
Internet: <www.globo.com> (com adaptações).
Considerando o texto acima como referência inicial, julgue o próximo item.
Diversas construtoras de outras unidades da Federação têm sido atraídas pelo mercado brasiliense em razão das perspectivas de lucro.

Trata-se de questão que pode ser resolvida apenas com a leitura atenta do enunciado. Observe
que o texto menciona que “aos 50 anos, o Distrito Federal (DF) vive um crescimento acelerado
do setor imobiliário”.
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Logo, podemos inferir que o crescimento imobiliário na região possui, por parte das construtoras, o interesse no lucro.
Certo.
035. (CESPE/ALUN OF/PM DF/2010)

Aos 50 anos, o Distrito Federal (DF) vive um crescimento acelerado do setor imobiliário. Apesar
das limitações impostas pelo plano arquitetônico da capital, que impede entre outras coisas
construções com mais de seis andares, o ramo cresceu mais de 80% nos últimos cinco anos.
Internet: <www.globo.com> (com adaptações).
Considerando o texto acima como referência inicial, julgue o próximo item.
A expansão imobiliária para o entorno e cidades-satélites se explica pela excelente qualidade
dos transportes públicos do DF e adjacências.

A expansão imobiliária para o entorno e cidades-satélites não se justifica, ao contrário do que
informado, pela excelente qualidade dos transportes públicos.
Na verdade, a situação dos transportes, no Distrito Federal, se assemelha à encontrada nas
demais localidades do país.
Errado.
036. (INSTITUTO AOCP/MED/SES-DF/MEDICINA INTENSIVA/ADULTO/ADAPTADA/2018)

Acerca da realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno/RIDE, é
correto afirmar que a RIDE foi criada com o objetivo de auxiliar no crescimento de Brasília, que,
assim como sua construção, acontece de maneira planejada e ordenada.

Ao contrário do que afirma a questão, o crescimento de Brasília não ocorre de forma planejada
e ordenada, algo que apenas aconteceu no momento de sua construção.
Errado.
037. (INSTITUTO AOCP/MED/SES-DF/MEDICINA INTENSIVA/ADULTO/2018/ADAPTADA)

Acerca da realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno/RIDE, é
correto afirmar que o Plano Piloto da cidade de Brasília foi escolhido através de um concurso,
tendo sido escolhido o projeto de autoria do Arquiteto Oscar Niemeyer.

O vencedor do concurso destinado a escolher o projeto que seria utilizado no plano piloto de
Brasília foi Lúcio Costa, e não Oscar Niemeyer.
Errado.
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