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Caderno de Questões ( https://www.tecconcursos.com.br/s/Q1JL4k )

Direito Constitucional

Questão 1: SELECON - GCM (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2020
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Hélio pretende realizar obras em sua propriedade, edificando fora dos limites estabelecidos pelo município. Não concordando com essa restrição, requer que seja
obedecido o seu direito constitucional de propriedade. Nos termos da interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre as normas constitucionais, a restrição a
edificações atende quanto a propriedade:

 a)  ao direito absoluto
 b)  às pretensões universalistas do Estado
 c)  à função social
 d)  à autonomia da vontade

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1107570

Questão 2: FEPESE - ATM (Pref Itajaí)/Pref Itajaí/2020
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta de acordo com a Constituição Federal.

 a) A propriedade produtiva que for desapropriada por interesse social será indenizada em dinheiro.
 b) São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
 c) As benfeitorias voluptuárias sempre serão indenizadas em dinheiro, em caso de desapropriação por utilidade pública.
 d) O Município poderá promover a desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, de imóvel rural ou urbano que não esteja cumprindo sua função

social.
 e) O processo sumário de desapropriação por interesse social ou utilidade pública, de imóvel rural ou urbano que não esteja cumprindo sua função social, terá

dispensada a fase do contraditório.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1163815

Questão 3: Instituto AOCP - Ana (Pref Betim)/Pref Betim/Jurídico/2020
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Consoante a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.
 b)  Constituem monopólio da União a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e a refinação do petróleo nacional ou

estrangeiro.
 c)  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.
 d)  Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e

justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até dez anos, a partir do segundo ano de sua emissão,
e cuja utilização será definida em lei.

 e)  A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares à pessoa física ou jurídica, ainda que por
interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1223207

Questão 4: VUNESP - Adv (Pref São Roque)/Pref São Roque/2020
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A respeito da Política Urbana, com base na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

 a)  O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, sendo obrigatório para cidades com mais de dez mil habitantes.
 b)  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
 c)  As desapropriações de imóveis urbanos que não atendam às especificações do plano diretor devem ser precedidas de indenização em títulos da dívida pública,

resgatáveis em 20 (vinte) anos.
 d)  Os imóveis públicos que não atendam a sua função social podem ser objeto de usucapião.
 e)  Aquele que possuir como sua área urbana de até trezentos e cinquenta metros quadrados, por três anos, utilizando-a para o exercício de atividade comercial,

adquirir-lhe-á o domínio.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1247354

Questão 5: VUNESP - ProcJu (CM Orlândia)/CM Orlândia/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Nos termos da Constituição federal, a desapropriação de imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado,

 a)  é uma das medidas que podem ser, oportunamente, aplicadas pelo Município, se o proprietário não promover o adequado aproveitamento do imóvel.
 b)  é uma das penas que podem ser impostas para o imóvel que não cumpre sua função social, devendo ser aplicada antes da imposição do IPTU progressivo no

tempo.
 c)  deverá ser feita com prévia e justa indenização em dinheiro ao proprietário do imóvel, incluindo as benfeitorias úteis e necessárias.
 d)  será paga mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até vinte anos.
 e)  tem sua aplicação vedada, uma vez que o poder público tem como opção impor o parcelamento ou a edificação compulsórios do imóvel.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/818211

Questão 6: VUNESP - Proc Jur (UNIFAI)/UNIFAI/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
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No que diz respeito à Política Agrícola, a Constituição Federal estabelece que

 a)  a alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda que por
interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional.

 b)  os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de quinze
anos.

 c)  a lei regulará ou limitará a aquisição e o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de
autorização das Assembleias Legislativas.

 d)  o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem preferencialmente, ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos
termos e condições previstos em resolução específica.

 e)  aquele que, mesmo sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por três anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não
superior a trinta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/826317

Questão 7: VUNESP - PJL (CM Sertãozinho)/CM Sertãozinho/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Conforme a Constituição Federal, os 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, destinam-se ao pagamento

 a)  das desapropriações por interesse social, para fins de reforma agrária.
 b)  das desapropriações de imóveis urbanos em geral.
 c)  das desapropriações de imóvel urbano que não esteja cumprindo sua função social.
 d)  das benfeitorias úteis e necessárias na desapropriação urbana.
 e)  das desapropriações por utilidade pública das pequenas e médias propriedades rurais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/831657

Questão 8: VUNESP - Proc Leg (CM Tatuí)/CM Tatuí/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por
objetivo

 a)  ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
 b)  promover o adequado aproveitamento do solo urbano não edificado, sob pena, sucessivamente, de parcelamento e de ação de desapropriação.
 c)  estabelecer a função social da propriedade urbana, bem como seu aproveitamento racional e adequado.
 d)  regular a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores da propriedade urbana.
 e)  fornecer o título de domínio ao homem ou à mulher como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/851807

Questão 9: NC-UFPR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Política Urbana é contemplada pela Constituição Federal, em particular, nos Artigos 182 e 183. Estabelece-se que o Poder Público municipal deve executar a Política de
Desenvolvimento Urbano, com o objetivo de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. A esse respeito,
considere as seguintes afirmativas:

1. O plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, deve ser aprovado pela Câmara Municipal e é obrigatório para todas
as cidades do país.

2. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

3. É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir do proprietário do solo urbano não edificado,
subutilizado ou não utilizado, nos termos da lei federal, que promova seu adequado aproveitamento.

4. A aquisição de imóvel por usucapião será concedida àquele que, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, por cinco anos, possuir como sua uma área
urbana ou rural que tenha como titular o poder público.

Corresponde(m) ao disposto na Constituição Federal a(s) afirmativa(s):

 a)  3 apenas.
 b)  1 e 4 apenas.
 c)  2 e 3 apenas.
 d)  1, 2 e 4 apenas.
 e)  1, 2, 3 e 4.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/872530

Questão 10: NC-UFPR - AFTM (Curitiba)/Pref Curitiba/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Segundo Lígia Melo (2010), “da ideia histórica do que representam as cidades aos dias de hoje, destaca-se o traço comum em que ela continua a representar peça
fundamental na busca da felicidade do indivíduo”. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

 a)  Em caso de não aproveitamento do solo urbano não edificado, o proprietário poderá ser desapropriado com pagamento em títulos da dívida pública, com prazo de
resgate de 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização, além dos juros legais.

 b)  Segundo o texto expresso da Constituição da República, a política de desenvolvimento urbano, coordenada pelos Estados e executada pelos Municípios, tem como
objetivo ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade para garantir a felicidade dos cidadãos e o interesse público.

 c)  É dever do poder público municipal, mediante decreto fundado nos termos da lei federal, exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado que promova seu adequado aproveitamento.

 d)  Os imóveis públicos usucapidos por entidades privadas sem fins lucrativos poderão ser reversíveis mediante autorização legal específica do Município para fins de
reforma urbana.

 e)  Segundo texto expresso da Constituição da República, estão obrigadas à elaboração do seu plano diretor, que deve ser enviado para a aprovação da Assembleia
Legislativa do Estado, as cidades com mais de 50 mil habitantes.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874227

Questão 11: CEBRASPE (CESPE) - Ana GRS (SLU DF)/SLU DF/Geografia/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Com relação a planejamento territorial em ambientes urbanos, julgue o item subsecutivo.
 
O plano diretor é um instrumento obrigatório da política urbana e de planejamento do território em todas as cidades brasileiras.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/908244

Questão 12: VUNESP - Proc Jur (CM M Alto)/CM Monte Alto/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição Federal, ao tratar da Política Urbana, assegura que

 a)  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 de parcelamento ou edificação compulsórios.

 b)  a desapropriação do solo urbano será realizada mediante pagamento de títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pela Câmara Municipal, com
prazo de resgate de até quinze anos, em parcelas bianuais, assegurado o valor real da indenização.

 c)  a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas nas legislações estadual e federal.
 d)  o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de dez mil habitantes, é o instrumento complementar da política de

desenvolvimento e de expansão urbana.
 e)  a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em normas constitucionais estaduais, tem por

objetivo ordenar a ocupação das cidades e garantir o uso adequado do solo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/911365

Questão 13: VUNESP - Proc (Pref. Poá)/Pref Poá/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição Federal, ao tratar da Política Urbana, determina que

 a) o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
 b) o plano diretor, aprovado pelo Executivo Municipal e obrigatório para cidades com mais de 10.000 (dez mil) habitantes, é o instrumento básico da política de

desenvolvimento e de expansão urbana.
 c) as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida pública, com cláusula de preservação do valor real.
 d) a propriedade urbana cumpre sua função social quando utiliza adequadamente os recursos naturais disponíveis e preserva o meio ambiente.
 e) a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, tem por objetivo o incentivo à pesquisa e à tecnologia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/926605

Questão 14: CEBRASPE (CESPE) - Proc C (MPC TCE-PA)/TCE-PA/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No que diz respeito aos princípios gerais da atividade econômica, a política urbana, a política fundiária e a reforma agrária, assinale a opção correta.

 a) De acordo com o STF, os serviços sociais autônomos, que integram o denominado sistema S, integram a administração pública.
 b)  A CF veda a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos sob o regime de permissão.
 c) De acordo com o entendimento do STF, o monopólio do serviço postal de correspondências pessoais pertence à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
 d) A inexistência de registro imobiliário é suficiente para a caracterização do domínio público sobre as terras devolutas, segundo o entendimento do STF.
 e)  As operações de transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária não estão isentas de impostos federais, estaduais e municipais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/974751

Questão 15: VUNESP - Proc Mun (Pref SJRP)/Pref SJRP/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
É correto afirmar que a política de desenvolvimento urbano envolve

 a)  a elaboração de um plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
 b)  a elaboração de um plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, que é obrigatório para cidades com, no mínimo, quarenta mil habitantes.
 c)  a faculdade do Poder Público Municipal de impor exigências ao proprietário de solo urbano não edificado e depende de aprovação por meio de lei estadual.
 d)  a desapropriação de imóveis urbanos, que é feita com prévia e justa indenização em títulos da dívida pública.
 e)  a cobrança do IPTU progressiva e gradual, subindo ao longo do tempo, e podendo gerar confisco.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1008852

Questão 16: CONSULPAM - AFTb (Pref Viana ES)/Pref Viana (ES)/Direito/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Acerca da política urbana, conforme disposição constitucional, julgue os itens abaixo:

I- A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público estadual, 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.

II- Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para
sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

III- As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
 

É CORRETO afirmar que: 

 a)  As assertivas II e III são verdadeiras e a I é falsa. 
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 b)  Apenas a assertiva III é verdadeira. 
 c)  Todas as assertivas são falsas. 
 d)  Todas as assertivas são verdadeiras.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1030661

Questão 17: DÉDALUS - Ass Jur (CORE RJ)/CORE RJ/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Como regra geral, assegura-se o direito de propriedade, que deverá atender à sua função social, nos exatos termos dos arts. 182, § 2.º, e 186 da CF/88. Sobre tal direito
fundamental, assinale a alternativa correta:

 a)  Caso a propriedade não esteja atendendo a sua função social, poderá haver a chamada desapropriação-sanção pelo Município com pagamentos em títulos da
dívida agrária.

 b)  No tocante à propriedade urbana, a desapropriação-sanção é a última medida, já que, primeiro, procede-se ao parcelamento ou edificação compulsórios e, em
seguida, à imposição de IPTU progressivo no tempo, para, só então, passar-se à desapropriação-sanção.

 c)  O direito de propriedade poderá ser restringido através de requisição, no caso de provável perigo público, podendo a autoridade competente usar da propriedade
particular, assegurada ao proprietário indenização prévia.

 d)  A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal não pode ser afastada, ainda que o proprietário comprove que não incorreu em culpa.
 e)  A pequena propriedade rural, assim definida em lei, ainda que trabalhada pela família, pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos tributários e dos

decorrentes de sua atividade produtiva.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1044936

Questão 18: FAFIPA - Cont Jr (FC Foz)/FC Foz do Iguaçu/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
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 desenvolvimento de novas espécies animais e vegetais.

 
Assinale a alternativa CORRETA:

 a)  Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 b)  Apenas as assertivas I e III estão corretas.
 c)  Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
 d)  Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1058556

Questão 19: VUNESP - Proc Leg (CM Mauá)/CM Mauá/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta, de acordo com a Política Urbana e Agrícola na Constituição Federal de 1988.

 a)  Todos os municípios são obrigados a editar o plano diretor, que é a lei municipal que define os requisitos para que a propriedade urbana atenda à função social.
 b)  São requisitos para que o imóvel rural cumpra sua função social, dentre outros, o aproveitamento racional e adequado, a preservação do meio ambiente e a

observância das normas trabalhistas.
 c)  O poder público deverá impor à propriedade urbana que não estiver atendendo à função social, sucessivamente, imposto sobre a propriedade territorial urbano

progressivo no tempo e o parcelamento compulsório.
 d)  A propriedade urbana que não estiver atendendo à função social deverá ser desapropriada, admitido apenas o pagamento mediante títulos da dívida pública

municipal.
 e)  Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, adquirir-lhe-á o domínio, ainda que seja proprietário de

outro imóvel urbano ou rural.
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1130603

Questão 20: Instituto Consulplan - Proc Jur (Suzano)/Pref Suzano/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo município Delta, seguiu diretrizes gerais fixadas em lei, e teve por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. É correto afirmar que o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana
denomina-se:

 a)  Lei Orgânica.
 b)  Plano Diretor.
 c)  Estatuto da Cidade.
 d)  Código de Posturas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1154112

Questão 21: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Direito/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a alternativa que está em consonância com o disposto na Constituição Federal a respeito da política urbana.

 a)  Seu objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, com base nas diretrizes gerais fixadas pelo Prefeito Municipal.
 b)  A Lei Orgânica Municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
 c)  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências de ordenação da cidade expressas na Lei Orgânica do Município.
 d)  Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião e não podem ser objeto de desapropriação.
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 e)  A desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública pode ser utilizada para exigir o adequado aproveitamento do solo urbano.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1300462

Questão 22: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Direito/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A respeito da usucapião urbana, é correto afirmar que

 a)  ser proprietário de outro imóvel, desde que rural, não impede que o possuidor de imóvel urbano seja por ela beneficiado.
 b)  para que ela se verifique, dentre outros requisitos, o imóvel urbano a ser usucapido deve ter, no máximo, 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados.
 c)  se o possuidor do imóvel urbano nele morar por mais de 5 (cinco) anos com sua família, com ou sem oposição, poderá adquirir o domínio.
 d)  o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, desde que sejam casados.
 e)  o domínio a ser adquirido pela usucapião urbana poderá ser reconhecido mais de uma vez, desde que o imóvel seja destinado à moradia familiar.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1300463

Questão 23: VUNESP - Ana GM (Pref SJC)/Pref SJC/Direito/2019
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Considerando a disciplina constante do Direito Positivo brasileiro, pode-se corretamente afirmar que o não cumprimento da função social da propriedade

 a)  não ocasiona qualquer resultado ao proprietário que tem o direito de não fazer qualquer uso de sua propriedade, não podendo ser apenado pelo não
cumprimento da função social, tendo em vista que a propriedade abrange os direitos de usar, gozar, dispor e abusar.

 b)  ocasiona a perda da propriedade para o Estado, desde que precedida de justa e prévia indenização em dinheiro, precedida de prévia avaliação judicial, na qual
deverão ser indenizados inclusive lucros cessantes pela perda da propriedade.

 c)  pode ocasionar o confisco da propriedade, sem direito a qualquer tipo de indenização, tendo em vista que a propriedade somente é garantida pela Constituição
Federal se cumprir a sua função social.

 d)  no caso dos imóveis rurais, pode resultar em desapropriação para fins de reforma agrária, mediante o pagamento do valor da terra nua e das benfeitorias úteis e
necessárias em títulos da dívida agrária.

 e)  pode resultar em desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, desde que precedida de parcelamento ou edificação compulsórios e imposto
sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1300478

Questão 24: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Provimento/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A respeito da Ordem Econômica e Financeira estabelecida na Constituição da República, assinale a resposta correta.

 a)  As empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, na forma da lei.
 b)  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.
 c)  Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por dez anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a como sua

moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural.

 d)  Aquele que possuir como sua área de terra, em zona rural, não superior a quarenta hectares, por dez anos, ininterruptamente e sem oposição, tornando-a
produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á o seu domínio, desde que
não seja proprietário de outro imóvel rural ou urbano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/291475

Questão 25: FAUEL - Adv (SJ dos Pinhais)/Pref SJ dos Pinhais/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal a política de desenvolvimento urbano será executada pelo Poder público municipal, com base nisso, assinale a alternativa correta.

 a)  A Lei Orgânica municipal, aprovada pela Câmara Municipal, obrigatória para cidades com mais de dez mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

 b)  O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de duzentos mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

 c)  O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de dez mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento
e de expansão urbana.

 d)  O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de cem mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

 e)  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.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/612012

Questão 26: FGV - EspLM (CM Salvador)/CM Salvador/Advogado Legislativo/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Determinado Município do Estado da Bahia, mediante lei específica para área incluída no seu plano diretor, exigiu de José, particular proprietário do solo urbano não
edificado e não utilizado, que promovesse seu adequado aproveitamento. Diante da inércia do particular, já lhe foram aplicadas as medidas administrativas da edificação
compulsória e do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, mas José continua omisso. 
 
De acordo com o texto constitucional, o próximo passo será o Município promover a:

 a)  servidão administrativa, para conferir ao imóvel utilização que se compatibilize com sua função social, mediante justa e prévia indenização;
 b)  desapropriação especial urbana, com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal;
 c)  ocupação temporária do imóvel, que será utilizado de acordo com o interesse público local, mediante indenização ulterior para não haver locupletamento ilícito do

Município;
 d)  requisição administrativa, de maneira que o imóvel passe a ter dupla destinação, atendendo ao interesse do particular proprietário e também da comunidade, sem

indenização; 
 e)  limitação administrativa, para que o imóvel passe a ter dupla destinação, atendendo ao interesse do particular proprietário e também da comunidade, com prévia

e proporcional indenização. 
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/612193

Questão 27: CONSULPLAN - Proc (CM BH)/CM BH/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre o tratamento que a Constituição da República Federativa do Brasil dá à Política Urbana, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
 b)  O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte e cinco mil habitantes, é o instrumento básico da política de

desenvolvimento e de expansão urbana. 
 c)  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.
 d)  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 de utilização sucessiva de alguns instrumentos legais. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623419

Questão 28: CONSULPLAN - Proc (CM BH)/CM BH/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre as regras da usucapião urbano constitucional, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.   
 b)  A área deve ser de até duzentos e cinquenta metros quadrados e o possuidor deve utilizá-la para sua moradia ou de sua família. 
 c)  O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.   
 d)   O possuidor deve estar na área por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição e adquirir-lhe-á o domínio, mesmo que seja proprietário de outro imóvel

urbano ou rural. 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/623420

Questão 29: VUNESP - Esp Gov (Bauru)/Pref Bauru/Procurador Jurídico/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, sendo obrigatório para cidades com mais
de

 a)  1 (um) mil habitantes.
 b)  5 (cinco) mil habitantes.
 c)  10 (dez) mil habitantes.
 d)  15 (quinze) mil habitantes.
 e)  20 (vinte) mil habitantes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/626412

Questão 30: FCC - AFA (SEMAR PI)/SEMAR PI/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Considere as seguintes situações à luz da disciplina constitucional da função social da propriedade e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
 

I. Decreto estadual que declara de interesse social, para fins de reforma agrária, imóvel rural que não utiliza de maneira adequada os recursos naturais
disponíveis, com vistas a destiná-lo ao estabelecimento de colônia agrícola.
 
II. Lei complementar federal que dispõe sobre procedimento especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação para fins de reforma agrária.
 
III. Constituição estadual que estabelece a obrigatoriedade de Municípios com mais de cinco mil habitantes aprovarem plano diretor, como instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana, prevendo as exigências fundamentais de ordenação da cidade de acordo com as quais se aferirá o
cumprimento da função social da propriedade urbana.
 
IV. Decisão judicial que reconhece direito a usucapião de área urbana de 200 metros quadrados a quem, não sendo proprietário de outro imóvel, por cinco anos
ininterruptos e sem oposição, utilizou referida área urbana para moradia de sua família, deixando de observar, no caso, lei municipal que fixa o módulo urbano
mínimo em 300 metros quadrados.

 
Está correto o que consta APENAS em

 a)  I e III.
 b)  I e IV.
 c)  I, II e III.
 d)  II, III e IV.
 e)  II e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/654229

Questão 31: FCC - Ana Exec (SEGEP MA)/SEGEP MA/Programador de Sistemas/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Um terreno de propriedade de um estado da federação estava desocupado, posto que fora desapropriado para a edificação de uma escola que nunca aconteceu. Dezenas
de famílias ocuparam o terreno e edificaram modestas construções para se abrigar, revezando-se na moradia e realização de atividades comerciais irregulares. Um dos
ocupantes teve a ideia de ajuizar uma ação de usucapião para regularizar sua ocupação. O pedido, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal,

 a)  poderá ser procedente porque o terreno desocupado do Estado fica sujeito ao regime jurídico de direito privado, passível, portanto, de ser usucapido.
 b)  depende da anuência do Estado, porque os terrenos públicos somente podem ser usucapidos quando há permissão do titular do domínio para a ocupação.
 c)  não pode ser provido, posto que o terreno público em questão, independentemente de ser bem dominical, submete-se ao regime jurídico de direito público,

sendo, assim, imprescritível.
 d)  não pode ser acolhido porque a ocupação irregular se deu em terreno que constitui bem de uso especial, pois destinado à escola, modalidade de bens públicos

imprescritível.
 e)  é passível de ser procedente, pois os bens públicos de uso comum, especial e os dominicais somente são protegidos pela imprescritibilidade e pela

impenhorabilidade no caso de estarem destinados a uma atividade de interesse ou serviço público.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/655362

Questão 32: FCC - DP AM/DPE AM/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Há mais de 5 anos ininterruptos e sem oposição, certo casal utiliza como sua, para fins de moradia familiar, uma área urbana de 200 metros quadrados, parte de imóvel
maior, de propriedade particular. Pretendendo adquirir o domínio da área que utiliza, o casal promove ação de usucapião, em que comprova não serem quaisquer dos
dois proprietários de outro imóvel urbano ou rural e que não lhes foi reconhecido anteriormente o mesmo direito que ora pleiteiam. No entanto, seu pedido é rejeitado,
em primeira e segunda instâncias, sob o fundamento de estar a área em questão situada em Município cujo Plano Diretor estabelece em 300 metros quadrados a
metragem mínima para lotes urbanos residenciais. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF),

 a)  o casal não faz jus à usucapião pretendida, por não haver preenchido todos os requisitos constitucionais necessários para adquirir o domínio da área por essa via.
 b)  embora o casal tenha preenchido os requisitos constitucionais para a aquisição de domínio de área urbana por usucapião, seu reconhecimento não é viável, em

função de a metragem da área estar em desconformidade com o mínimo estabelecido em lei do Município, ao qual compete promover adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

 c)  em que pese o Município ter competência para promover o adequado ordenamento territorial do solo urbano, a aplicação da lei municipal ao caso é indevida, na
medida em que nega eficácia à norma constitucional que assegura o direito à usucapião especial urbana, conforme estabelecido em súmula vinculante do STF, sendo
cabível reclamação para garantir sua observância, a qualquer tempo antes do trânsito em julgado.

 d)  a lei municipal é inconstitucional, por fixar o módulo mínimo para lotes residenciais em área superior à metragem estabelecida pela Constituição Federal para fins
de usucapião especial urbana, conforme tese fixada em sede de repercussão geral pelo STF, sendo por essa razão cabível recurso extraordinário no caso em tela.

 e)  as decisões judiciais de primeira e segunda instâncias foram proferidas em desconformidade com tese fixada em sede de repercussão geral pelo STF, sendo
cabível reclamação para garantir sua observância, desde que esgotadas as instâncias ordinárias e que não tenha ocorrido o respectivo trânsito em julgado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/662135

Questão 33: VUNESP - Proc (CM Itaquactba)/CM Itaquaquecetuba/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
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. Nessa consonância, é certo afirmar a respeito da política urbana que:

 a)  o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de quinze mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

 b)  a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
 c)  as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em títulos da dívida pública.
 d)  aquele que possuir como sua área urbana de até trezentos e cinquenta metros quadrados, por três anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua

moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
 e)  aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos metros quadrados, por cinco anos, de forma ininterrupta, utilizando-a para sua moradia ou de sua

família, adquirir-lhe-á o domínio.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/679282

Questão 34: VUNESP - Ass Jur (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A política agrícola e fundiária constitucional determina que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, aquele que possua como seu,

 a)  por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua
família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

 b)  por dez anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família,
tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

 c)  por cinco anos ininterruptos, ainda que com oposição, área de terra, em zona rural, não superior a oitenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de
sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

 d)  por dez anos ininterruptos, ainda que com oposição, área de terra, em zona rural, superior a oitenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho, tendo, ou
não, nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

 e)  por quinze anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a sessenta hectares, tornando-a produtiva, tendo nela sua moradia,
adquirir-lhe-á a propriedade. 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715135

Questão 35: VUNESP - Ass Jur (Pref SBC)/Pref SBC/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Conforme estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, no que diz respeito à política urbana,

 a)  as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com posterior e justa indenização em títulos.
 b)  o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes.
 c)  a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências de ordenação da cidade, independentemente do plano diretor.
 d)  o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem e à mulher, condicionados ao estado civil.
 e)  os imóveis públicos serão adquiridos por usucapião, nos casos em que estabelecer a lei ordinária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/715142

Questão 36: FCC - DP MA/DPE MA/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre a Política Urbana, prevista na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:

 a)  o plano diretor deve ser aprovado pelo Prefeito da cidade, ouvida a Assembleia Legislativa.
 b)  os imóveis públicos serão adquiridos por usucapião com maior prazo em relação à usucapião de imóveis não públicos.
 c)  as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com posterior, mas breve, indenização em dinheiro.
 d)  o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.
 e)  a propriedade urbana e rural cumpre sua função social quanto atende decreto legislativo que organiza a cidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/739814

Questão 37: FADESP - Ana L(CM Abaetetuba)/CM Abaetetuba/2018
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Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre direitos e garantias fundamentais na Constituição Federal de 1988, pode-se afirmar que

 a) a função social da propriedade prevista na Constituição é aplicável somente à propriedade urbana.
 b) a função social da propriedade prevista na Constituição é aplicável somente à propriedade rural.
 c) a função social da propriedade rural tem relação direta e exclusiva com o aproveitamento racional e adequado da terra.
 d) a função social da propriedade urbana tem relação direta e exclusiva com as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/750204

Questão 38: COSEAC UFF - Fisc Trib (Maricá)/Pref Maricá/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Conforme preceitua a Constituição Federal de 1988, artigo 182, o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, obrigatório para cidades com
mais de vinte mil habitantes, é denominado plano:

 a)  estratégico.
 b)  piloto.
 c)  plurianual.
 d)  diretor.
 e)  executivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/778433

Questão 39: IBADE - ACI (CM Porto Velho)/CM Porto Velho/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
O artigo 183 da CF/ 1988 estabelece que aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e
sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, adquirirá o direito:

 a)  ao uso.
 b)  para construir.
 c)  de propriedade.
 d)  de posse.
 e)  ao domínio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814075

Questão 40: DIRENS Aeronáutica - EAOAp (CIAAR)/CIAAR/Serviços Jurídicos/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No que se refere à Política Urbana, sob o título Da Ordem Econômica e Financeira, constante na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que

 a)  a política de desenvolvimento urbano é executada pelo Poder Público Estadual, conforme diretrizes gerais fixadas em Constituição Estadual.
 b)  o plano diretor, aprovado pela Assembléia Legislativa, é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, sendo o instrumento básico da política de

desenvolvimento e de expansão urbana.
 c)  a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor e as

desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
 d)  o Poder Público Estadual pode, 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, de parcelamento ou edificação compulsórios.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/814818

Questão 41: Com. Exam. (MPE MS) - PJ (MPE MS)/MPE MS/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a alternativa incorreta.

 a)  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
 b)  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.
 c)  O Poder Público tem a faculdade de exigir do proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento,

por meio de imposição de penalidades, exceto parcelamento ou edificação compulsórios.
 d)  As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
 e)  Aquele que possuir como sua área urbana até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua

moradia, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/829587

Questão 42: Instituto Excelência - CI (SL Paraitinga)/Pref SL Paraitinga/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, complete a lacuna do Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ______________________e garantir o bem- estar de seus habitantes.

 a)  o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil
 b)  ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade
 c)  a importação e exportação dos produtos derivados básicos
 d)  Nenhuma das alternativas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/864082

Questão 43: Instituto Excelência - CI (SL Paraitinga)/Pref SL Paraitinga/2018
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A respeito da Constituição Federal, capítulo III da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Art. 184. Compete à União:



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19385586/imprimir 9/37

 a)  controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a atividade agrícola.
 b)  a função social de cumprir quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes

requisitos.
 c)  desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em

títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será
definida em lei.

 d)  Nenhuma das alternativas
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/864083

Questão 44: VUNESP - Proc (CM M Cruzes)/CM Mogi Cruzes/2017
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre a política urbana, a Constituição Federal estabelece que

 a)  a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas na lei orgânica municipal.
 b)  o plano diretor é aprovado pelo Poder Executivo, assegurada a participação da sociedade no processo decisório.
 c)  o estatuto da cidade é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
 d)  na usucapião especial urbana, a área do imóvel usucapiendo não poderá ultrapassar cinquenta metros quadrados.
 e)  o título de domínio e a concessão de uso, na usucapião especial urbana, serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado

civil.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/455838

Questão 45: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 2/2017
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Lei Federal nº 123, de iniciativa parlamentar, estabelece regras gerais acerca do parcelamento do solo urbano. Em seguida, a Lei Municipal nº 147 fixa área que será
objeto do parcelamento, em função da subutilização de imóveis. Inconformado com a nova regra, que atinge seu imóvel, Carlos procura seu advogado para que o oriente
sobre uma possível irregularidade nas novas regras.

Considerando a hipótese, acerca da Lei Federal nº 123, assinale a afirmativa correta.

 a)  É formalmente inconstitucional, uma vez que é competência dos municípios legislar sobre política urbana.
 b)  É formalmente inconstitucional, uma vez que a competência para iniciativa de leis sobre política urbana é privativa do Presidente da República.
 c)  Não possui vício de competência, já que a Lei Municipal nº 147 é inconstitucional, sendo da competência exclusiva da União legislar sobre política urbana.
 d)  Não possui vício de competência, assim como a Lei Municipal nº 147, sendo ainda de competência dos municípios a execução da política urbana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/505519

Questão 46: VUNESP - Proc Jur (CM Sumaré)/CM Sumaré/2017
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Ao tratar acerca da política urbana, a Constituição estabelece que

 a)  o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para cidades com mais de 15.000 habitantes.
 b)  a função social da propriedade urbana será cumprida quando atender às exigências de ordenação da cidade expressas na lei orgânica municipal.
 c)  para que se configure a usucapião especial urbana, exige-se posse ininterrupta e sem oposição, por 3 anos, utilizando-a para sua moradia ou de sua família,

adquirindo-lhe o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
 d)  é facultado ao poder público impor a penalidade de imposto progressivo ao proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que não

promova o seu adequado aproveitamento.
 e)  a lei orgânica municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/525483

Questão 47: VUNESP - Proc (Pref SJC)/Pref SJC/2017
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Tendo em vista as normas constitucionais relativas às políticas urbana, agrícola e fundiária e à reforma agrária, assinale a alternativa correta.

 a)  A Constituição Federal veda a utilização do IPTU progressivo como pena ao proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado.
 b)  A desapropriação para fins de reforma agrária deve ser paga mediante justa e prévia indenização em dinheiro, exceto as benfeitorias que serão pagas por meio

de títulos da dívida agrária.
 c)  Os imóveis públicos urbanos não podem ser adquiridos por usucapião, exceto aqueles até 250  possuídos, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição,

utilizados para moradia, desde que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel.
 d)  Não podem ser desapropriadas para fins de reforma agrária as pequenas e médias propriedades rurais, mesmo que seu proprietário possua outra, bem como as

grandes propriedades produtivas.
 e)  A desapropriação de imóveis urbanos, dependendo da situação do bem, pode ser efetivada por meio de pagamento em dinheiro ou em títulos da dívida pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/551651

Questão 48: VUNESP - Ana PP (IPRESB)/IPRESB/2017
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre a desapropriação, a Carta Magna brasileira dispõe que

 a)  será paga em títulos da dívida pública quando o imóvel for para uso do próprio poder público.
 b)  a utilidade pública é uma das finalidades que embasam o procedimento de desapropriação.
 c)  ela será implementada sobre bens imóveis, mas a Constituição veda que recaia sobre bens móveis ou direitos.
 d)  o pagamento ao proprietário do bem desapropriado será feito imediatamente após o trânsito em julgado da ação de desapropriação.
 e)  a Constituição Federal veda, expressamente, a desapropriação de bens públicos.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/557151

Questão 49: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 3/2017

m
2



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19385586/imprimir 10/37

Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Marcos recebeu, por herança, grande propriedade rural no estado Sigma. Dedicado à medicina e não possuindo maior interesse pelas atividades agropecuárias
desenvolvidas por sua família, Marcos deixou, nos últimos anos, de dar continuidade a qualquer atividade produtiva nas referidas terras. Ciente de que sua propriedade
não está cumprindo uma função social, Marcos procura um advogado para saber se existe alguma possibilidade jurídica de vir a perdê-la.
 
Segundo o que dispõe o sistema jurídico-constitucional vigente no Brasil, assinale a opção que apresenta a resposta correta.

 a)  O direito de Marcos a manter suas terras deverá ser respeitado, tendo em vista que tem título jurídico reconhecidamente hábil para caracterizar o seu direito
adquirido.

 b)  A propriedade que não cumpre sua função social poderá ser objeto de expropriação, sem qualquer indenização ao proprietário que deu azo a tal descumprimento;
no caso, Marcos.

 c)  A propriedade, por interesse social, poderá vir a ser objeto de desapropriação, devendo ser, no entanto, respeitado o direito de Marcos à indenização.
 d)  O direito de propriedade de Marcos está cabalmente garantido, já que a desapropriação é instituto cabível somente nos casos de cultura ilegal de plantas

psicotrópicas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/557256

Questão 50: CEBRASPE (CESPE) - AJ TRE TO/TRE TO/Judiciária/2017
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
O poder público municipal, mediante lei específica para terreno incluído no plano diretor do município, pode, nos termos da lei federal, exigir

 a) a concessão de instrumentos creditícios e fiscais para a política agrícola de terras devolutas.
 b) a desapropriação com pagamento por meio de título da dívida agrária, desde que previamente aprovada pela Câmara Legislativa do respectivo estado.
 c) o adequado aproveitamento do solo pelo proprietário quando subutilizado ou não utilizado.
 d) a alteração do plano diretor da cidade com base em decreto executivo.
 e) a desapropriação, por interesse social, para fins de reforma agrária.

 
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/565919

Questão 51: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Será compatível com a disciplina constitucional do direito de propriedade

 a)  o Decreto do Presidente da República que declare como de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que, por definição legal, seja média
propriedade rural, ainda que seu proprietário não possua outra.

 b)  a concessão de terra pública com área de três mil e quinhentos hectares a pessoas físicas, para fins de reforma agrária, independentemente de prévia aprovação
do Congresso Nacional.

 c)  a aquisição do domínio de área urbana de duzentos e cinquenta metros quadrados por quem a possua e utilize como moradia por cinco anos, ininterruptamente e
sem oposição, ainda que seja proprietário de imóvel rural.

 d)  o Decreto de Prefeito municipal que declare de utilidade pública, para fins de desapropriação, imóvel urbano subtilizado, incluído no Plano Diretor, mediante
pagamento em títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua
emissão.

 e)  a decisão judicial que determine a penhora de imóvel que, por definição legal, seja pequena propriedade rural, para garantir o pagamento de débitos decorrentes
de sua atividade produtiva, desde que trabalhada pela família.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/583647

Questão 52: FCC - AJ TRF5/TRF 5/Judiciária/Oficial de Justiça Avaliador Federal/2017
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Considere as afirmações abaixo à luz da disciplina constitucional da reforma agrária.

I. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

II. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra, é insuscetível de desapropriação para fins de
reforma agrária.

III. As benfeitorias úteis não serão indenizadas na desapropriação para fins de reforma agrária.

IV. Compete à União desapropriar propriedade rural que, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, não utilize adequadamente os recursos
naturais disponíveis e não preserve o meio ambiente.

V. Compete à União desapropriar propriedade rural que, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, explore de forma a prejudicar o bem-estar
dos trabalhadores.

Está correto o que se afirma APENAS em

 a)  I, II, IV e V.
 b)  I, II e III.
 c)  II, III e IV.
 d)  I, III e V.
 e)  IV e V.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/583728

Questão 53: FCC - TJ TRF5/TRF 5/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição Federal consagra hipóteses de aquisição de propriedade urbana e rural por usucapião, estabelecendo que, para a usucapião de área de terra em zona
rural,

 a)  tanto quanto para a usucapião de área urbana, a posse deve ser exercida sem oposição pelo prazo de cinco anos ininterruptos.
 b)  o possuidor só não pode ser proprietário de outro imóvel rural, ao passo que, para a usucapião de área urbana, o possuidor só não pode ser proprietário de outro

imóvel urbano.
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 c)  exige-se que o possuidor a torne produtiva por seu trabalho ou de sua família, não sendo necessário que tenha nela sua moradia, ao passo que, para a usucapião
de área urbana, esta deve constituir a moradia do possuidor ou de sua família, não sendo necessário torná-la produtiva.

 d)  o imóvel usucapiendo não pode ser superior a cinquenta alqueires, ao passo que, para a usucapião de área urbana, esta não deve ser superior a duzentos e
cinquenta metros quadrados.

 e)  o possuidor deve ter como sua a área, o que não se exige na usucapião de área urbana.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/584866

Questão 54: UFMT - CI (Pref Cáceres)/Pref Cáceres/2017
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
De acordo com as normas constitucionais sobre política urbana, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(  ) O plano diretor, aprovado por decreto do Poder Executivo Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da
política de desenvolvimento e de expansão urbana.

(  ) A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

(  ) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com ulterior indenização, se houver dano.

(  ) Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Assinale a sequência correta.

 a)  V, V, F, V
 b)  V, V, F, F
 c)  F, F, V, F
 d)  F, V, F, V

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/586380

Questão 55: VUNESP - Adv (CM Barretos)/CM Barretos/2017
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Imagine que Mélvio possua área urbana de 220 metros quadrados. Nesse caso, em atenção à previsão constitucional acerca da política urbana, é correto afirmar, caso
possua o imóvel

 a)  por, no mínimo, 10 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio, sem qualquer outra condição.
 b)  por, no mínimo, 10 anos, initerruptamente e sem oposição, ainda que utilizando para fins comerciais, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de

outro imóvel urbano ou rural.
 c)  por 5 anos ininterruptos e sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel

urbano ou rural, independentemente de seu estado civil.
 d)  por 5 anos ininterruptos e sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel

urbano ou rural, e seja casado. 
 e)  por 3 anos ininterruptos e sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel

urbano ou rural, independentemente do seu estado civil.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/602592

Questão 56: UERR - Eng (CODESAIMA)/CODESAIMA/Segurança do Trabalho/2017
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Conforme previsto na Constituição Federal, a Política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de
seus habitantes. Assinale a resposta incorreta no que diz respeito ao referido tema.

 a)  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
 b)  O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes.
 c)  O Poder Público municipal é obrigado, 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.
 d)  As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
 e)  Atendidos os requisitos legais, é possível exigir do proprietário do solo urbano não edificado imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo

no tempo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/699713

Questão 57: FGV - Tec (MPE RJ)/MPE RJ/Administrativa/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece alguns parâmetros para a política de desenvolvimento urbano, sempre com o objetivo de ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos seus habitantes. Esses parâmetros serão desenvolvidos pela legislação infraconstitucional. A
esse respeito, é correto afirmar que:

 a)  somente a União pode legislar sobre a matéria;
 b)  somente o Estado pode legislar sobre a matéria;
 c)  somente o Município pode legislar sobre a matéria;
 d)  a lei municipal deve seguir as diretrizes fixadas na lei editada pelo Estado;
 e)  a lei municipal deve seguir as diretrizes fixadas na lei editada pela União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/349475

Questão 58: FCC - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A disciplina constitucional da função social da propriedade rural e reforma agrária contempla regra segundo a qual

 a)  a pequena e a média propriedade rural são insuscetíveis de desapropriação, devendo a lei assegurar-lhes tratamento especial e fixar normas para o cumprimento
dos requisitos relativos à sua função social.



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19385586/imprimir 12/37

 b)  o decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a imissão da União na posse do bem.
 c)  a localização de culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo em propriedade rural ensejam sua destinação à reforma agrária, sem

qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
 d)  as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária poderão ser isentas de impostos federais, estaduais ou municipais, nos

termos de lei do ente tributante.
 e)  as alienações ou concessões de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares, para fins de reforma agrária, dependerão de prévia aprovação

do Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/362286

Questão 59: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Conforme as Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, a apresentação de ata notarial é requisito de validade para o ingresso
junto ao Oficial de Registro de Imóveis para fins de solicitação de usucapião administrativo. A Constituição Federal de 1988 prevê uma espécie de usucapião pro labore,
que se dá

 a)  em favor de quem, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural,
não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia.

 b)  em favor de quem, mesmo sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por dez anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona
rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia.

 c)  em favor de quem, mesmo sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona
rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia.

 d)  em favor de quem, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por dez anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural,
não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/391760

Questão 60: FCC - TRE (SEFAZ MA)/SEFAZ MA/Tecnologia da Informação/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A política urbana constitucional, regulada no título da ordem econômica,

 a)  estabelece, como instrumento de combate à subutilização do solo urbano, a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão
previamente aprovada pelo Congresso Nacional, com prazo de resgate de até quinze anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da
indenização e os juros legais.

 b)  prevê a possibilidade de cobrança de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e em razão do valor do imóvel.
 c)  determina que a função social da propriedade urbana é definida no plano diretor dos Municípios.
 d)  determina a obrigatoriedade do plano diretor para cidades com mais de 25 mil habitantes.
 e)  institui a usucapião especial urbana para fins de moradia, nas modalidades individual e coletiva, com intuito de regularização fundiária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/400537

Questão 61: FUNRIO - Ana (CM NI)/CM Nova Iguaçu/Legislativo/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
 
A esse respeito, é CORRETO afirmar que o(a)

 a)  plano diretor, obrigatório para todas as cidades, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
 b)  plano diretor será aprovado pela Assembleia Legislativa Estadual e a política de desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público municipal.
 c)  propriedade urbana cumpre sua função social, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
 d)  desapropriação de imóveis urbanos será feita com prévia e justa indenização em dinheiro, inclusive a dos imóveis públicos adquiridos por usucapião.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/401945

Questão 62: FCC - DP ES/DPE ES/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No tocante ao instituto da usucapião constitucional, ou para fins de moradia, consagrado no capítulo da Política Urbana da Constituição Federal de 1988, conforme dispõe
de forma expressa a norma constitucional:

I. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para
sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, mesmo que seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

II. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, desde que comprovado o
estado civil de casados.

III. O direito à usucapião para fins de moradia não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

IV. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Está correto o que se afirma APENAS em

 a)  III e IV.
 b)  I e IV.
 c)  I e II.
 d)  II e III.
 e)  II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/407148

Questão 63: VUNESP - Proc M (Sertãozinho)/Pref Sertãozinho/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição Federal, ao regular a Política Urbana, estabelece que
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 a)  os imóveis públicos urbanos podem ser objeto de usucapião, desde que respeitados os requisitos legais.
 b)  aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para

sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Nessa hipótese, esse direito não poderá ser
adquirido pelo mesmo possuidor mais de uma vez.

 c)  o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de dez mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento
e de expansão urbana.

 d)  as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas preferencialmente com justa indenização em títulos da dívida pública urbana.
 e)  não há disposição constitucional expressa relacionando o atendimento da função social da propriedade urbana à ordenação da cidade expressa no plano diretor,

eis que o uso de tal instrumento normativo é facultativo.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/432185

Questão 64: CONSULTEC - Estag (MPE BA)/MPE BA/Direito/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre o instituto do usucapião, previsto na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar:

 a) Aquele que possuir, como sua área urbana de até quinhentos metros quadrados, além dos demais requisitos, poderá adquirir o domínio.
 b) Os imóveis públicos poderão ser usucapidos, desde que não utilizados por mais de dez anos antes ingresso do usucapiente.
 c) Trata-se de requisito necessário à moradia do usucapiente, ou de sua família, além dos demais requisitos previstos na Carta Magna.
 d) É possível ser proprietário de imóvel rural e usucapir imóvel urbano, desde que os imóveis estejam em estados distintos.
 e) Os imóveis públicos poderão ser usucapidos, desde que não utilizados por mais de cinco anos antes de ingresso do usucapiente.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/435416

Questão 65: VUNESP - Proc Jur(CM Marília)/CM Marília/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre aspectos da política urbana prevista na Constituição Federal.

 a)  Imóveis existentes em áreas consideradas pelo Plano Diretor como objeto de desenvolvimento estratégico da cidade poderão ser objeto de desapropriação com
pagamento mediante títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e
os juros legais.

 b)  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, mediante plena mobilidade para acesso aos serviços públicos.

 c)  Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para
sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

 d)  É facultado ao Poder Público municipal, para área incluída no plano diretor, exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que
promova seu adequado aproveitamento, sob pena, direta e imediata, da aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo.

 e)  A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir a ampliação do uso da propriedade de forma produtiva.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/442134

Questão 66: VUNESP - Proc Jur (CM Poá)/CM Poá (SP)/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal de 1988, aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou
rural. Trata-se da modalidade de usucapião

 a)  extraordinário.
 b)  especial ou pró-moradia.
 c)  ordinário.
 d)  coletivo urbano.
 e)  pró-labore.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/456784

Questão 67: COMPERVE (UFRN) - Proc (Jurucutu)/Pref Jurucutu/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 dedica um Capítulo específico à disciplina da política urbana. No que diz respeito a esse tema, o texto constitucional estabelece que

 a)  a propriedade urbana cumpre sua função social independentemente de atender às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor,
posto que este é irrelevante para o tema.

 b)  o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal e obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

 c)  as desapropriações de imóveis urbanos, a partir das diretrizes da responsabilidade objetiva do Estado, serão feitas com prévia e justa indenização em títulos da
dívida agrária.

 d)  o indivíduo que possuir área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por três anos, adquirir-lhe-á o domínio, ainda que seja proprietário de outro
imóvel.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/458336

Questão 68: VUNESP - Proc (Pres Prudente)/Pref Pres Prudente/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No que se refere às bases constitucionais da política urbana, é correto afirmar que

 a)  o plano diretor, aprovado pela Assembleia Legislativa e executado pelos Municípios e de observância obrigatória para cidades com mais de cento e vinte mil
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento rural e de expansão urbana.

 b)  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.

 c)  o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de cento e vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento rural e de expansão urbana.
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 d)  o plano diretor, aprovado pela Assembleia Legislativa e executado pelos Municípios e de observância obrigatória para cidades com mais de duzentos e cinquenta
mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento rural e de expansão urbana.

 e)  o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de duzentos e cinquenta mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão rural e urbana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/497628

Questão 69: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Quanto à política urbana, dispôs a Constituição Federal que o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana é o plano diretor, que será
obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/507233

Questão 70: FEPESE - Proc (CM São José)/CM São José/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
 Assinale a alternativa correta sobre a política urbana prevista na Constituição Federal.

 a) Sob pena de violação ao direito de propriedade, é vedado ao poder público exigir que o proprietário de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado
promova seu adequado aproveitamento.

 b) 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.

 c) Aquele que possuir como sua área urbana, pública ou privada, de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição,
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

 d)  O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de cem mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

 e) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real,
resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.
 

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/533134

Questão 71: VUNESP - Esp (Pref Suzano)/Pref Suzano/Desenvolvimento e Gestão Urbana/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Segundo o artigo 182, parágrafo segundo, da Constituição de 1988, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais

 a)  de equidade social expressas na Lei Orgânica do Município.
 b)  de sustentabilidade expressas no Plano Ambiental.
 c)  de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor.
 d)  de ordenação da cidade expressas na Lei de Zoneamento.
 e)  de ordenação da cidade expressas no Estatuto da Cidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/821805

Questão 72: VUNESP - Esp (Pref Suzano)/Pref Suzano/Desenvolvimento e Gestão Urbana/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição de 1988 e a legislação federal vigente definem a obrigatoriedade do desenvolvimento dos Planos Diretores Municipais para municípios

 a)  que contêm, em sua área urbana, imóveis de interesse histórico.
 b)  integrantes de área especial de interesse turístico.
 c)  que pretendam desenvolver planos de acesso às rodovias e ferrovias federais.
 d)  que estejam inseridos em microregiões estaduais.
 e)  nos quais o prefeito pretende concorrer à reeleição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/821808

Questão 73: FAU UNICENTRO - Eng Civ (Rio Azul)/Pref Rio Azul/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e posteriores emendas constitucionais, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo
Poder Público municipal, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Portanto o plano
diretor, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório para cidades com mais de

 a)  cem mil habitantes.
 b)  duzentos mil habitantes.
 c)  vinte mil habitantes.
 d)  cinquenta mil habitantes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/910434

Questão 74: DECEx - CFO/QC (EsFCEx)/EsFCEx/Direito/2016
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Analise e assinale a alternativa correta, considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no âmbito da política agrícola, fundiária e da reforma
agrária e da política urbana.

 a)  Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais por reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de vinte anos.
 b)  O plano diretor, aprovado pela câmara municipal, é obrigatório para cidades que tenham mais de vinte mil habitantes.
 c)  A pequena propriedade rural, que não cumpre a sua função social, sempre pode ser desapropriada.
 d)  A propriedade produtiva, mesmo cumprindo a sua função social, pode ser desapropriada para fins de reforma agrária, dada a necessidade de se atender o

interesse coletivo.
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 e)  O imóvel público urbano que não atende a sua função social pode ser objeto de usucapião.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1309205

Questão 75: VUNESP - Proc (CM Caieiras)/CM Caieiras/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A respeito da política urbana prevista na Constituição da República, é correto afirmar que

 a)  aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para
sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

 b)  as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas 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.

 c)  o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil eleitores, é o instrumento básico da política de desenvolvimento
e de expansão urbana.

 d)  a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas na Lei Orgânica do Município.
 e)  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

ou rural não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/259957

Questão 76: FCC - JE TJGO/TJ GO/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Como medida sancionatória do exercício do direito de propriedade em situação de desconformidade com sua função social, a Constituição  da República prevê a

 a) sujeição à desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, de imóvel rural, mediante pagamento em 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.

 b) sujeição à desapropriação de imóvel urbano subutilizado ou não utilizado, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida pública, com cláusula de
preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

 c) reversão, em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de
fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias, de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido e confiscado em decorrência
do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

 d) possibilidade de expropriação, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, de propriedades rurais e urbanas de
qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas.

 e) aquisição do domínio de área urbana de até 250 metros quadrados, por quem a possua como sua por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a
para sua moradia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/264849

Questão 77: SMA-RJ (antiga FJG) - Cons Leg (CM RJ)/CM RJ/Indústria, Comércio e Turismo/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Segundo as normas da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que o plano diretor:

 a)  aprovado pela Câmara Municipal e pelo Tribunal de Contas, obrigatório para cidades com mais de quarenta mil habitantes, é instrumento básico da política urbana
 b)  criado pela Assembleia Legislativa, obrigatório para todas as capitais dos Estados, é instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana
 c)  criado pela Câmara Municipal, obrigatório para todas as cidades com mais de cinquenta mil habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento

urbano
 d)  aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão

urbana
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/301852

Questão 78: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Salvador)/Pref Salvador/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a opção correta acerca da política de desenvolvimento urbano e seu perfil constitucional.

 a) A desapropriação de imóvel urbano deve ser precedida de prévia e justa indenização em dinheiro, razão pela qual a imissão provisória na posse pela administração
somente poderá acontecer após o pagamento integral da indenização.

 b) É inadmissível usucapião de domínio útil de imóvel cujo domínio direto pertença ao município.
 c) A política de desenvolvimento urbano, executada pelo município, deve obedecer às diretrizes gerais fixadas em lei nacional, sem prejuízo da competência das

câmaras municipais para editar o plano diretor do município.
 d) Admite-se a contagem do tempo de posse anterior à CF para fins de usucapião especial quinquenal de imóvel urbano de até 250 m2 utilizado para a moradia do

adquirente ou de sua família.
 e) Será considerada inconstitucional lei municipal que estabeleça distância mínima entre postos de revenda de combustíveis por motivo de segurança: essa

determinação infringe o princípio da livre concorrência.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/305082

Questão 79: VUNESP - Proc Jur (Suzano)/Pref Suzano/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Considerando as normas constitucionais a respeito da política urbana, assinale a alternativa correta.

 a)  Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião e nem poderão ser desapropriados.
 b)  A desapropriação de imóveis urbanos será feita mediante títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até vinte anos, em parcelas anuais, iguais e

sucessivas, assegurado o valor real da indenização.
 c)  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.
 d)  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas na Lei Orgânica Municipal.
 e)  Usucapião de área urbana, de até 300 metros quadrados, exige cinco anos de posse ininterrupta e sem oposição, que esteja sendo utilizada para moradia sua ou

de sua família.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/311104
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Questão 80: VUNESP - APPGG (Pref SP)/Pref SP/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios (PEUC), IPTU Progressivo no Tempo e Desapropriação Mediante Pagamento em Títulos da Dívida Pública são todos
instrumentos urbanísticos criados pela Constituição de 1988 que têm como finalidade

 a) garantir a efetivação do princípio da função social da propriedade em áreas urbanas.
 b) corrigir os problemas causados pela urbanização acelerada e sem planejamento.
 c) coibir o surgimento de “loteamentos clandestinos” nas áreas periféricas das cidades.
 d) dar suporte a programas de erradicação de favelas e moradias em condições precárias.
 e) organizar o mercado imobiliário, impedindo a formação de cartéis no setor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/314498

Questão 81: VUNESP - Adv(CM Itatiba)/CM Itatiba/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre a política urbana, é correto afirmar, com base na Constituição Federal, que

 a)  a política de desenvolvimento urbano, executada pela União, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes.

 b)  a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas na Lei Orgânica.
 c)  as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas por meio de títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de

resgate de até dez anos.
 d)  os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião nem por desapropriação.
 e)  o Município pode instituir o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo para exigir o adequado aproveitamento de imóvel

urbano.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/333498

Questão 82: CS UFG - Proc (ALEGO)/ALEGO/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No que diz respeito à Política Agrícola e Fundiária e Reforma Agrária, de acordo com o disposto na Constituição, a lei garantirá tratamento especial à propriedade
produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social, que é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, aos
seguintes requisitos:

 a)  regularidade fiscal, exploração que favoreça o bem-estar dos trabalhadores, aproveitamento racional e adequado, observância das disposições que regulam as
relações de trabalho, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.

 b)  observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários trabalhadores, aproveitamento racional
e adequado, e utilização adequada dos recursos naturais e indisponíveis.

 c)  exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais
disponíveis, preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e regularidade fiscal.

 d)  aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que
regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/338572

Questão 83: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Provimento/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Quanto às normas constitucionais que regem a política agrícola e fundiária e da reforma agrária, é correto afirmar:

 a)  Os imóveis públicos poderão ser adquiridos por usucapião.
 b)  As terras públicas e devolutas são incompatíveis com o plano nacional de reforma agrária.
 c)  Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 10 (dez)

anos.
 d)  Sobre as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária incidem apenas impostos municipais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/350671

Questão 84: CONSULPLAN - NeR (TJ MG)/TJ MG/Remoção/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Quanto às políticas urbana e rural, é INCORRETO afirmar:

 a)  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.

 b)  As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
 c)  A desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, de imóvel que não esteja cumprindo sua função social, far-se-á mediante prévia e justa

indenização em títulos da dívida agrária, inclusive das benfeitorias úteis e necessárias, com cláusula de preservação do valor real.
 d)  São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não

possua outra, bem como a propriedade produtiva.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/351207

Questão 85: Com. Exam. (TRT 21) - JT TRT21/TRT 21/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Considerando a regência constitucional sobre a Ordem Econômica, indique o item correto:

 a)  É possível afirmar que as empresas públicas e sociedades de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado.
 b)  Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou concorrência, sempre através de licitação, a prestação de serviços

públicos.
 c)  A propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação, desde que seu proprietário não possua outra.
 d)  A política agrícola e fundiária será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, levando em conta, dentre outros

critérios, a habitação para o trabalhador rural.
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 e)  Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma receberão títulos de domínio ou concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de 15 (quinze) anos.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/354457

Questão 86: UFMT - Adv (CM Cáceres)/CM Cáceres/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
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. A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

 a) O plano diretor, aprovado pela Assembleia Legislativa, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

 b) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro ou títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até 5 (cinco)
anos.

 c) A propriedade urbana cumpre sua função social, postulado da Constituição Federal, quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas
no plano diretor.

 d) Quem possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por dez anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquire seu domínio, não sendo proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/359712

Questão 87: UFMT - CI (CM Cáceres)/CM Cáceres/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
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. Quanto à aplicação de penalidades pela Administração Pública para o proprietário
que não cumprir com as exigências legais, considere:

I - Parcelamento ou edificação de forma compulsória.
II - Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo.
III - Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até cinco anos.

São penalidades aplicáveis conforme a Constituição Federal Brasileira:

 a) I e II, apenas.
 b) I e III, apenas.
 c) II e III, apenas.
 d) I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/359819

Questão 88: PUC PR - Proc Mun (Maringá)/Pref Maringá/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 formata o tipo de relação entre indivíduos, Estado e propriedade. Há várias regras constitucionais que formatam essa relação. Sobre o
tema, assinale a alternativa CORRETA.

 a)  A Constituição dispõe sobre a possibilidade de aquisição das propriedades urbana e rural por meio de usucapião. No intuito de fazer um resgate social,
protegendo especialmente aqueles despossuídos de propriedade, o texto constitucional alterou profundamente os critérios de concessão do direito que passaram a ser o
material e o temporal. O primeiro exige que o indivíduo demonstre estar na posse de uma área construída; o segundo, que demonstre estar na posse por, no mínimo, dez
anos.

 b)  Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e
justa indenização de seu valor e das benfeitorias úteis e necessárias em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até
vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei.

 c)  A função social da propriedade rural é cumprida se o proprietário utiliza a área de acordo com os mínimos estabelecidos em legislação infraconstitucional ou
quando o proprietário cumpre a legislação trabalhista nas relações com os trabalhadores.

 d)  A função social da propriedade urbana é cumprida sempre que o proprietário obedece às regras do plano diretor. A não observância das regras leva a sanções de
natureza leve ou grave. A leve é o parcelamento ou edificação compulsória e a grave é a 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.

 e)  A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária, e a alienação ou concessão
das que tiverem área superior a dois mil e quinhentos hectares, mesmo que sua destinação seja a reforma agrária, dependerá de prévia aprovação do Congresso
Nacional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/509293

Questão 89: VUNESP - Ass Jur (Pref Arujá)/Pref Arujá/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
O artigo 183 da Constituição Federal trata de assunto relacionado à propriedade urbana, instituindo o usucapião pró-moradia, dentre outros, no seguinte termo:

 a)  o usucapião é forma derivada de aquisição de propriedade de imóvel.
 b)  se efetiva sob qualquer forma de ocupação, com oposição do titular do domínio.
 c)  que o possuidor seja legalmente casado.
 d)  que o imóvel seja utilizado para a moradia do possuidor ou de sua família.
 e)  que o mesmo possuidor possa usufruir do direito ao usucapião pró-moradia, por duas vezes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/811293

Questão 90: ITAME - Proc Jur (Inhumas)/Pref Inhumas/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 analise as afirmações a seguir e marque a incorreta:

 a)  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.

 b)  São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
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 c)  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.

 d)  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas na Lei Orgânica Municipal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/832062

Questão 91: FCC - DP MA/DPE MA/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Decreto editado pelo Presidente da República declara de interesse social, para fins de reforma agrária, imóvel rural que especifica, estabelecendo que: (I) excetuadas as
benfeitorias úteis e necessárias existentes anteriormente à ciência do início do procedimento administrativo pertinente, indenizáveis em dinheiro, não são outorgados
efeitos indenizatórios em relação a áreas de domínio público, constituído por lei ou registro público, porventura existentes nos limites do perímetro a ser desapropriado; e
(II) compete à autarquia federal que tem por missão realizar o ordenamento fundiário nacional promover e executar a desapropriação.
 
Referido decreto é

 a)  incompatível com a disciplina constitucional da matéria, no que se refere à atribuição de competência a autarquia para promoção e execução da desapropriação.
 b)  incompatível com a disciplina constitucional da matéria, no que se refere à não outorga de efeitos indenizatórios em relação a áreas de domínio público

constituídas por registro público.
 c)  incompatível com a disciplina constitucional da matéria, no que se refere à competência para desapropriação para fins de reforma agrária.
 d)  incompatível com a disciplina constitucional da matéria, no que se refere à forma de indenização de benfeitorias no imóvel sujeito à desapropriação para fins de

reforma agrária.
 e)  compatível com a disciplina constitucional da matéria.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/893730

Questão 92: FCC - DP MA/DPE MA/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A lei orgânica de determinado município com 25.000 habitantes estabelece que: (I) o poder público poderá valer-se de parcelamento, edificação ou utilização
compulsórios como formas de induzir a ocupação de imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados, atribuindo prazos ao proprietário para promover sua
utilização; (II) no caso de não atendimento a prazos para o cumprimento da função social da propriedade, o município poderá aplicar o imposto sobre propriedade
territorial urbana − IPTU progressivo no tempo, mediante a majoração da alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos, podendo a alíquota máxima atingir 15%
(quinze por cento) do valor do lançamento fiscal do imóvel, conforme previsão em lei específica, até que o proprietário cumpra a obrigação de dar uso adequado ao
imóvel; (III) o município poderá proceder à desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida pública, caso não tenha sido cumprida a função de parcelar,
edificar e dar uso ao referido imóvel após o prazo de cinco anos de cobrança do IPTU progressivo.

A adoção pelo município das medidas previstas na lei orgânica em questão será compatível com a Constituição da República no que se refere aos mecanismos
estabelecidos em

 a)  I, II e III, independentemente de as exigências fundamentais de ordenação da cidade, relativas ao cumprimento da função social da propriedade, estarem
expressas em plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal.

 b)  I, apenas, e desde que as exigências fundamentais de ordenação da cidade, relativas ao cumprimento da função social da propriedade, estejam expressas em
plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal.

 c)  II, apenas, e desde que as exigências fundamentais de ordenação da cidade, relativas ao cumprimento da função social da propriedade, estejam expressas em
plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal.

 d)  II e III, apenas, independentemente de as exigências fundamentais de ordenação da cidade, relativas ao cumprimento da função social da propriedade, estarem
expressas em plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal.

 e)  I, II e III, e desde que as exigências fundamentais de ordenação da cidade, relativas ao cumprimento da função social da propriedade, estejam expressas em
plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/893733

Questão 93: FCC - DP MA/DPE MA/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição Brasileira estabeleceu modalidade especial de desapropriação, pelo descumprimento da função social da propriedade urbana, estatuindo, a propósito, que

 a)  a indenização será paga mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até vinte anos, em
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

 b)  cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
 c)  são insuscetíveis de desapropriação a pequena propriedade urbana, qual seja, a área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados.
 d)  nas regiões metropolitanas instituídas por lei complementar, competirá ao Estado promover essa espécie de desapropriação.
 e)  para exigir o adequado aproveitamento de área urbana em seu território, não basta que o Município tenha incluído tal área em seu plano diretor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/893848

Questão 94: FCC - DP MA/DPE MA/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
José é proprietário de um imóvel rural de 700 hectares, com 40 hectares cultivados. O restante da área está ocupado com pastagem altamente degradada. A
rentabilidade da área cultivada garante um excelente padrão de vida a José e sua família. A Fazenda é cortada por três cursos d’água sem área de preservação
permanente. Não há reserva legal. José possui três funcionários, com jornada de trabalho integral, que recebem R$ 200,00 por mês. A propriedade rural

 a)  pode ou não cumprir sua função social a depender da safra da área cultivável.
 b)  cumpre sua função social, uma vez que gera renda a seu proprietário.
 c)  cumpre sua função social, pois emprega três funcionários.
 d)  cumpre sua função social, pois possui atividade econômica.
 e)  não cumpre sua função social.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/893916

Questão 95: FCC - DP MA/DPE MA/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Compete
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 a)  aos Estados membros desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. A indenização
integral será justa, prévia e paga em dinheiro.

 b)  aos Estados membros desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia
e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua
emissão, e cuja utilização será definida em lei.

 c)  à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa
indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e
cuja utilização será definida em lei.

 d)  aos Municípios desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa
indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e
cuja utilização será definida em lei.

 e)  à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. A indenização integral será
justa, prévia e paga em dinheiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/893918

Questão 96: FCC - DP MA/DPE MA/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
O Estado do Maranhão, compatibilizando sua política agrária com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária, alienou uma área de três mil hectares de
terras devolutas para reforma agrária. Esta alienação, segundo a Constituição Federal, é

 a)  nula, uma vez que a alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica,
ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Senado Federal.

 b)  nula, uma vez que a alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica,
ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional.

 c)  válida, uma vez que a Administração Pública pode alienar livremente suas terras devolutas.
 d)  válida, uma vez que a Administração Pública pode alienar terras devolutas com área inferior a cinco mil hectares sem prévia aprovação do Congresso Nacional.
 e)  válida, uma vez que a Administração Pública pode, no contexto citado, alienar suas terras devolutas para fins de reforma agrária sem prévia aprovação do

Congresso Nacional.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/893919

Questão 97: COPEVE (UFAL) - Proc Mun (Craíbas)/Pref Craíbas/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Segundo o art. 182 da Constituição Federal, 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. Dadas as afirmativas acerca dessa regra e das
demais contidas no diploma constitucional,

I. O plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, deve ser aprovado pela Assembleia Legislativa do estado onde se
localiza o município, sendo obrigatório para cidades com mais de vinte e cinco mil habitantes.

II. 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.

III. Em caso de não aproveitamento do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, pode ser aplicada, em último caso, a sanção de desapropriação
com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos.

verifica-se que está(ão) correta(s)

 a)  I, apenas.
 b)  II, apenas.
 c)  I e III, apenas.
 d)  II e III, apenas.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/980182

Questão 98: COPEVE (UFAL) - Proc Mun (Inhapi)/Pref Inhapi/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Segundo o art. 182 da Constituição Federal, 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. Dadas as afirmativas acerca dessa regra e das
demais contidas no diploma constitucional,

I. O plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, deve ser aprovado pela Assembleia Legislativa do estado onde se
localiza o município, sendo obrigatório para cidades com mais de vinte e cinco mil habitantes.

II. 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.

III. Em caso de não aproveitamento do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, pode ser aplicada, em último caso, a sanção de desapropriação
com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos.

verifica-se que está(ão) correta(s)

 a)  I, apenas.
 b)  II, apenas.
 c)  I e III, apenas.
 d)  II e III, apenas.
 e)  I, II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1208228

Questão 99: CAIPIMES - ATI (Pref M Cruzes)/Pref Mogi Cruzes/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
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A nossa CF/88, art. 182, § 4º, proclama que 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.

Com base nas informações acima, está correto afirmar que:

 a)  apenas a afirmativa I está correta.
 b)  apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 c)  as afirmativas I, II e III estão corretas.
 d)  as afirmativas I, II e III estão incorretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1228097

Questão 100: CAIPIMES - PJ (CRESAMU)/CRESAMU/2015
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No que diz respeito à política urbana, como tal prevista expressamente na Constituição Federal, pode ser afirmado que:

 a) aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não
superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

 b) aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

 c) o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de quinze mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

 d) a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas na Lei Orgânica do Município.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1299533

Questão 101: FCC - Proc (Cuiabá)/Pref Cuiabá/2014
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Integra a disciplina constitucional da política de desenvolvimento urbano

 a) a desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, do imóvel que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em
títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão.

 b) a obrigatoriedade de todos os Municípios adotarem Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, no qual estejam expressas as exigências de ordenação da
cidade, em conformidade com as quais se considera que a propriedade urbana cumpre sua função social.

 c) a adoção de parcelamento ou edificação compulsórios, seguidos de instituição de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo,
mediante lei específica, como mecanismos de promoção do adequado aproveitamento de solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado.

 d) as desapropriações de imóveis urbanos, pelo não cumprimento de sua função social, mediante títulos da dívida pública, de emissão previamente aprovada pela
Câmara Municipal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

 e) a aquisição, mediante usucapião, do domínio de qualquer área urbana de até 250 metros quadrados, possuída por cinco anos ininterruptos e utilizada como
moradia própria ou da família, concedendo-se o título respectivo ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/178161

Questão 102: ESAF - AFRFB/SRFB/"Sem Área"/2014
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre a Política Urbana, Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária, é correto afirmar que:

 a) compete ao Município estabelecer a política agrária e a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária no âmbito do seu território.
 b) é facultado ao Município, mediante lei específica incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos de lei federal, do proprietário do solo urbano, não edificado,

subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, da adoção de algumas medidas impositivas.
 c) a lei que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.
 d) a propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária, desde que seu proprietário não possua outra.
 e) a 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, é competência que a Constituição Federal defere somente à
União.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/179279

Questão 103: VUNESP - NeR (TJ SP)/TJ SP/Remoção/2014
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A política de desenvolvimento urbano, de acordo com a Constituição Federal, 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. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

 a)  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor.
 b)  O Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, a ser aprovado pela Câmara Municipal, é sempre obrigatório.
 c)  As desapropriações de imóveis urbanos, como regra geral, serão feitas com prévia e justa indenização mediante entrega ao expropriado de títulos da dívida

pública.
 d)  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 de, sucessivamente, parcelamento ou edificação compulsórios,
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e 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, assegurado o valor real da indenização, sem
os juros legais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/198518

Questão 104: CETRO - AFTM SP/Pref SP/Tecnologia da Informação/2014
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Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
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. Diante do exposto, baseando-se  na Ordem Econômica e Financeira tratada na
Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

 a) O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 30.000 (trinta mil) habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana e rural.

 b) É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no Plano Diretor, exigir, nos termos da lei estadual, do proprietário do solo
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de parcelamento ou edificação compulsórios.

 c) A Constituição Federal veda expressamente a pena de imposto sobre a propriedade predial territorial urbana progressivo no tempo, no caso de solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado.

 d) Aquele que possuir, como sua, área urbana de até 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição,
utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, ainda que seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

 e) A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/202646

Questão 105: FCC - AJ TRF4/TRF 4/Judiciária/"Sem Especialidade"/2014
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida agrária, com prazo de resgate de até vinte anos, é

 a) obrigatória para o Poder Público municipal, para garantia do cumprimento da função social da propriedade prevista na Constituição Federal.
 b) vedada pela Constituição, que prevê que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,

mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
 c) de competência da União, com cláusula de preservação do valor real.
 d) medida absolutamente prioritária a ser adotada pelo Poder Público municipal para cumprimento da política de desenvolvimento urbano.
 e) limitada às áreas onde haja cultivo de substância entorpecente ou capaz de determinar dependência física ou psíquica.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/212394

Questão 106: IBFC - NeR (TJ PR)/TJ PR/Provimento/2014
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta:

 a)  São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis para fins de reforma agrária.
 b)  O Plano Diretor é obrigatório para as cidades que contam com mais de cinquenta mil habitantes.
 c)  Os imóveis públicos podem ser adquiridos por usucapião.
 d)  As empresas públicas e as sociedades de economia mista gozam de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/273179

Questão 107: Com. Exam. (MPE SC) - PJ (MPE SC)/MPE SC/2014
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Prevê a Constituição da República que os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso,
inegociáveis pelo prazo de 15 (quinze) anos. A lei deverá regular e limitar a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira,
devendo estabelecer os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/506789

Questão 108: COPESE-UFT - Proc J (Araguaína)/Pref Araguaína/2014
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, são requisitos para o reconhecimento da usucapião especial rural, EXCETO.

 a)  Que a pessoa que a requer, não seja proprietário de imóvel rural ou urbano.
 b)  Que a pessoa que a requer, exerça posse sobre área pública ou privada como se dono fosse, por dez anos ininterruptos.
 c)  Que a pessoa que a requer, tenha tornado produtiva por seu trabalho ou de sua família, área rural não superior a cinquenta hectares, tendo nela a sua moradia.
 d)  Que a pessoa que a requer prove a posse de área rural não superior a cinquenta hectares, por no mínimo cinco anos, de forma ininterrupta e sem oposição.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/539819

Questão 109: COPESE-UFT - Proc J (Araguaína)/Pref Araguaína/2014
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Nos termos da Constituição Federal, quando ficar constatado que a propriedade não cumpre sua função social, poderão ser aplicadas as seguintes medidas, EXCETO.

 a)  Para imóveis rurais, o parcelamento e edificação compulsória.
 b)  Para imóveis urbanos, a aplicação de alíquotas progressivas em relação ao IPTU.
 c)  Para imóveis rurais, a desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, pela União.
 d)  Para Imóveis rurais, a aplicação de alíquotas progressivas em relação ao ITR.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/539823

Questão 110: FUNDEP - PJ (MPE MG)/MPE MG/2014
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Relativamente ao tratamento que a Constituição Federal conferiu às restrições do Estado sobre a propriedade privada, é INCORRETO afirmar:

 a)  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) Estão tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.



01/10/2020 TEC Concursos - Questões para concursos, provas, editais, simulados.

https://www.tecconcursos.com.br/questoes/cadernos/experimental/19385586/imprimir 22/37

 c)  O decreto que garantir tratamento especial à propriedade produtiva também fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social.
 d)  São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/561272

Questão 111: IESES - NeR (TJ PB)/TJ PB/Remoção/2014
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
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.
 
Sobre o tema é correto afirmar:

I.  O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de trinta mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

II.  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

III.  As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

IV.  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.

A sequência correta é:

 a)  As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
 b)  Apenas a assertiva IV está correta.
 c)  Apenas as assertivas I e II estão corretas.
 d)  Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/616020

Questão 112: FCC - PJ (MPE PE)/MPE PE/2014
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Nos termos da Constituição da República, a função social da propriedade

I. é princípio que informa a ordem econômica, ao lado de outros, como a soberania nacional, a busca do pleno emprego e a defesa do meio ambiente, inclusive mediante
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

II. é cumprida pela propriedade urbana quando esta atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, que, na qualidade de
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes.

III. deixa de ser cumprida pela propriedade rural que não atende, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, a qualquer dos requisitos estabelecidos
em nível constitucional, dentre os quais estão a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores.

IV. enseja, se descumprida, a desapropriação tanto do imóvel urbano, quanto rural, com pagamento mediante títulos da dívida pública, e emissão previamente aprovada
pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez ou vinte anos, conforme se trate de imóvel urbano ou rural, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados
o valor real da indenização e os juros legais.

Está correto o que se afirma APENAS em 

 a)  I. 
 b)  I, II e III. 
 c)  II, III e IV. 
 d)  I e IV. 
 e)  II e III.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/681168

Questão 113: VUNESP - PJL (CM Sertãozinho)/CM Sertãozinho/2014
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Acerca das disposições constitucionais sobre política urbana, é correto afirmar que a Constituição Federal de 1988 estabelece que

 a)  caso a propriedade urbana não cumpra sua função social, o Poder Público municipal poderá, a seu critério, determinar parcelamento compulsório, cobrança de
imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, ou desapropriação.

 b)  aquele que possuir, como sua área urbana de até 300 (trezentos) metros quadrados, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

 c)  a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas pelo Estado, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

 d)  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.

 e)  o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 50 000 (cinquenta) mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana, cabendo-lhe fazer as exigências fundamentais de ordenação da cidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/760460

Questão 114: VUNESP - Arq Urb (Atibaia)/Pref Atibaia/Arquitetura/2014
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A partir da constituição de 1988, um novo princípio rege o planejamento urbano, que resulta em normas urbanísticas e edilícias.
 
Pode-se afirmar que esse novo princípio é

 a)  o direito de propriedade.
 b)  a mobilidade urbana.
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 c)  o zoneamento urbano.
 d)  a regularização do solo urbano.
 e)  a função social da propriedade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/813355

Questão 115: FCC - JT TRT6/TRT 6/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição da República prevê, como mecanismo atrelado ao cumprimento da função social da propriedade, a

 a)  impossibilidade absoluta de desapropriação da pequena e média propriedade rural, para fins de reforma agrária.
 b)  desapropriação para fins de reforma agrária, mediante indenização em títulos da dívida pública, de glebas em que localizadas culturas ilegais de plantas

psicotrópicas.
 c)  instituição de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, sucessiva mente a parcelamento ou edificação compulsórios.
 d)  usucapião de área urbana de até cinquenta hectares, por quem a possua, ininterruptamente e sem oposição, por cinco anos.
 e)  requisição de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/184117

Questão 116: VUNESP - Adv (TJ SP)/TJ SP/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No tocante às disposições constitucionais relativas à política urbana, é correto afirmar que

 a) os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião, exceto quando a possuidora for outra entidade federativa.
 b) são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma urbana por interesse social.
 c) os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de trinta anos.
 d) as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas mediante o pagamento de títulos da dívida pública, resgatáveis em até dez anos, em parcelas anuais, iguais e

sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
 e) são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não

possua outra e a propriedade produtiva.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/189135

Questão 117: VUNESP - Adv Leg (CMSC)/CM SC/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Artigo de Constituição Estadual estabelece que “o plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento econômico e social e de expansão urbana, aprovado
pela Câmara Municipal, é obrigatório para os Municípios com mais de cinco mil habitantes”. Essa norma constitucional estadual estendeu aos Municípios com número de
habitantes superior a cinco mil a imposição que a Constituição Federal só fez àqueles com mais de vinte mil. Sobre tal previsão, pode-se afirmar que

 a)  é constitucional, pois estabelece que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade
expressas no plano diretor.

 b)  é inconstitucional, pois contraria a previsão constitucional de que o objetivo do plano diretor é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes.

 c)  é constitucional, pois visa estabelecer política de desenvolvimento urbano a ser executada pelo Poder Público municipal, mas que é de competência legislativa do
Estado-membro.

 d)  é inconstitucional, porque viola a autonomia dos Municípios daquele Estado que possuem mais de cinco mil e menos de vinte mil habitantes, considerando que o
parâmetro deve ser aquele estabelecido pela Constituição Federal.

 e)  é constitucional, pois a Constituição Federal impôs a concretização da política de desenvolvimento e de expansão urbana das cidades com mais de vinte mil
habitantes por meio de um instrumento específico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/213850

Questão 118: VUNESP - Ass TL (CMSC)/CM SC/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Com relação à política urbana prevista na Constituição Federal, é correto afirmar que:

 a)  há possibilidade de os imóveis públicos serem adquiridos por usucapião.
 b)  a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
 c)  considerando o critério população é facultativo ao Município de São Carlos a existência de Plano Diretor.
 d)  todos os municípios são obrigados a possuir Plano Diretor.
 e)  todas as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização por meio de títulos da dívida pública.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/214104

Questão 119: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 2/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a seguir.

A desapropriação para fins de reforma agrária ocorre mediante prévia e justa indenização

 a) em dinheiro, incluindo-se as benfeitorias úteis e necessárias.
 b) em dinheiro, mas as benfeitorias não são passíveis de indenização.
 c) em títulos da dívida agrária, incluindo-se as benfeitorias úteis e necessárias.
 d) em títulos da dívida agrária, mas as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/238528

Questão 120: FGV - OAB UNI NAC/OAB/Exame Anual 2/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
“M” vem desrespeitando o zoneamento estipulado pelo Município X em seu plano diretor, uma vez que mantém, com nítido caráter de especulação, terreno não utilizado
em área residencial.
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Assinale a alternativa que indica medida que o Município X pode tomar para que “M” utilize adequadamente seu terreno.

 a) Desapropriar o terreno, sem que haja pagamento de indenização.
 b) Desapropriar o terreno, mediante pagamento de indenização justa, prévia e em dinheiro.
 c) Determinar edificação compulsória naquele terreno.
 d) Instituir multa administrativa no patamar de até 100% do valor no IPTU do imóvel.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/238535

Questão 121: IBFC - Tec Soc (IDECI)/IDECI/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A política de desenvolvimento urbano apresenta diretrizes gerais pelo art. 182 da Constituição Federal de 1988. A lei estabelece a execução da política pelo Poder Público
municipal e assegura o objetivo de ____________________. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

 a)  viabilizar para a população de média renda o acesso à terra urbanizada e à habitação digna e sustentável.
 b)  ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
 c)  ordenar o pleno desenvolvimento das funções políticas da cidade e garantir o bem-estar de seus integrantes periféricos.
 d)  articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham funções no setor da habitação particular.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/350324

Questão 122: CEBRASPE (CESPE) - NeR (TJ PI)/TJ PI/Remoção/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a opção correta com relação à política urbana, agrícola e fundiária e à reforma agrária.

 a)  Cabe à lei ordinária estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
 b)  Compete aos municípios desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante

prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária.
 c)  O plano diretor, aprovado pela câmara municipal, obrigatório para cidades com mais de dez mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento

e de expansão urbana.
 d)  São isentas de impostos municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.
 e)  Aquele que possuir como sua área urbana de até quinhentos metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia

ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/382308

Questão 123: UEG - Del Pol (PC GO)/PC GO/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Ao tratar da política urbana, a Constituição Federal institui a desapropriação por descumprimento da função social da propriedade urbana, como sanção ao não
aproveitamento adequado do solo urbano. Essa medida há de ser promovida pelo poder público municipal,

 a)  conforme conveniência e necessidade, a qualquer tempo, sem adoção de medidas prévias.
 b)  por ato do executivo, em razão da necessidade e em área de conflituosidade ou de risco.
 c)  mediante ordem judicial, para qualquer área, após a notificação para edificação compulsória.
 d)  mediante lei específica para área incluída no Plano Diretor, após a aplicação do IPTU progressivo.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/404951

Questão 124: FUMARC - Tec Jud (TJM MG)/TJM MG/Técnico Judiciário/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição Federal brasileira, no seu rol de direitos individuais, garante o direito de propriedade que deverá atender a sua função social. Além de previsão de
mecanismos que a protejam, enumera algumas situações de intervenção do Estado na Propriedade privada.

No que diz respeito ao Direito de Propriedade, constitucionalmente tutelado, é possível afirmar corretamente:

 a)  A Constituição Federal prevê hipótese de expropriação sem qualquer indenização ao proprietário de glebas.
 b)  Aos autores pertence o privilégio temporário para utilização de sua obra, transmissível aos herdeiros, pelo tempo que lei complementar fixar.
 c)  A desapropriação poderá ocorrer por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, tendo como requisitos constitucionais indenizatórios inafastáveis a

justeza, a anterioridade e o pagamento em dinheiro.
 d)  A lei assegurará aos autores de inventos industriais o direito exclusivo de sua utilização, publicação ou reprodução, bem como proteção às criações industriais, à

propriedade das marcas, aos nomes de empresas, imagem, moral e voz humanas e a outros signos distintivos, tendo em vista a função social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País;

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/467132

Questão 125: FGV - Ana PA (CONDER)/CONDER (BA)/Administrativa/Administrador/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Quanto à política urbana definida na Constituição Federal de 1988, analise as afirmativas a seguir.

I. A política de desenvolvimento urbano é executada pelas esferas federal, estadual e municipal com objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais e garantir o bem estar da população assistida.

II. O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

III. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização, podendo ou não ser em dinheiro.

Assinale:

 a)  se somente a afirmativa I estiver correta.
 b)  se somente a afirmativa II estiver correta.
 c)  se somente a afirmativa III estiver correta.
 d)  se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
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 e)  se todas as afirmativas estiverem corretas.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/485722

Questão 126: VUNESP - AP (MPE ES)/MPE ES/Assessoria/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Com relação à Política Urbana, é correto afirmar que

 a)  o plano diretor, aprovado pela Assembleia Legislativa, obrigatório para cidades com mais de cem mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

 b)  as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
 c)  aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por três anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua

moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
 d)  o plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para todas as cidades, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
 e)  aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por dois anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua

moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/708405

Questão 127: IAUPE - Adv (SEMPETQ PE)/SEMPETQ PE/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre a Política Urbana prevista na Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

 a)  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.

 b)  As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com justa indenização por meio de precatórios.
 c)  Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para

sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
 d)  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.
 e)  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/725371

Questão 128: VUNESP - Proc Jur (CMBP)/CM BP/2013
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No tocante aos dispositivos constitucionais relativos à Política Urbana, é correto afirmar que

 a)  aquele que possuir como sua área urbana de até trezentos metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

 b)  é obrigatório 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 aplicação das medidas constitucionais
cabíveis.

 c)  as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pela Câmara Municipal,
com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, quando não cumprirem sua função social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor.

 d)  o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo é uma das penas previstas para o caso de não ser promovido o adequado
aproveitamento do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado exigido, nos termos da lei federal, pelo poder público municipal, mediante lei específica para
área incluída no plano diretor.

 e)  o plano diretor, aprovado pelo Prefeito Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1069074

Questão 129: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Correição/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A respeito da Ordem Econômica e Financeira, é correto afirmar que:

 a) embora capitalista, não é possível afirmar que a ordem econômica prioriza os valores do trabalho humano sobre todos os demais valores da economia de mercado.
 b) exceto sob o regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 10 horas.
 c) além da remessa de lucro, que inclui a transferência de rendimento e de juros para o estrangeiro, também tem sua importância a transferência de capital. Só esta

está prevista na Constituição, mas aquela tem sua importância porque implica retirada de recursos da economia nacional, quer quando se dá o retorno de capital das
empresas, quer pelas amortizações de empréstimos e pagamento de juros da dívida externa.

 d) o Supremo Tribunal Federal, a respeito do usucapião constitucional, já decidiu que, na contagem dos 5 anos, será considerado o tempo de posse anterior à
promulgação da Constituição da República de 1988.

 e) a Constituição condena o capitalismo monopolista, não como um dos princípios da ordem econômica, mas como um fator de intervenção do Estado na economia,
em favor da economia de livre mercado.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/64361

Questão 130: CEBRASPE (CESPE) - JE TJPI/TJ PI/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Com base nos preceitos constitucionais acerca da política agrícola e fundiária, do desenvolvimento urbano e da ordem social, assinale a opção correta.

 a) A seguridade social é financiada, além dos recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios, pelas contribuições do
empregador, do trabalhador e da receita de concursos de prognósticos, vedada a instituição de outras fontes de custeio.

 b) A CF proíbe a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições de saúde privadas com fins lucrativos, sejam elas nacionais ou
estrangeiras, salvo se participantes do Sistema Único de Saúde e desde que mediante contrato de direito público ou convênio.

 c) A alienação ou concessão, a qualquer título, de terras públicas rurais, independentemente da dimensão, a pessoa física ou jurídica depende de prévia aprovação
do Congresso Nacional.
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 d) As operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, cuja responsabilidade é da União, são isentas de impostos federais, mas
não de impostos estaduais e municipais.

 e) A política de desenvolvimento urbano deve ficar a cargo do município, a partir de diretrizes comuns fixadas por lei federal.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/67690

Questão 131: FCC - JE TJGO/TJ GO/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Relativamente à desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária,

 a) as benfeitorias necessárias serão indenizadas em dinheiro, mas não as úteis.
 b) o decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza o Município a propor a ação de desapropriação.
 c) cabe à lei ordinária estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
 d) o orçamento fixará a cada dois anos o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária

no biênio.
 e) são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/68733

Questão 132: ESAF - PFN/PGFN/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre o regime constitucional da propriedade, é incorreto afirmar:

 a) que, no bojo dos direitos fundamentais contemplados na Constituição Federal de 1988, é, concomitantemente, garantido o direito de propriedade e exigido que a
propriedade atenda à sua função social.

 b) que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por utilidade pública, mediante justa e prévia indenização em dinheiro ou bens da União.
 c) que, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade privada independentemente de prévia disciplina legal ou ato de

desapropriação, assegurado ao proprietário apenas indenização ulterior se houver dano.
 d) que no contexto da política de desenvolvimento urbano, o poder público municipal pode, nos termos de lei específica local e observados os termos de lei federal,

exigir do proprietário de área incluída no plano diretor que promova o seu adequado aproveitamento sob pena, como medida derradeira, de sua desapropriação mediante
justa e prévia indenização com pagamento em títulos da dívida pública.

 e) a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, é insusceptível tanto de penhora para o pagamento de débitos decorrentes
de sua atividade produtiva quanto, desde que seu proprietário não possua outra, de desapropriação para fins de reforma agrária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/70103

Questão 133: CETRO - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre as bases constitucionais do direito urbanístico, analise as assertivas abaixo.

I. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 5 (cinco) mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

II. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

III. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

IV. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição,
utilizando-se para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, ainda que seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

É correto o que se afirma em

 a) I, II e III, apenas.
 b) I e II, apenas.
 c) II e III, apenas.
 d) III, apenas.
 e) I, II, III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/157804

Questão 134: CETRO - Proc (Campinas)/Pref Campinas/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Conforme o artigo 182, §4º da Constituição Federal, 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. Ante o exposto, assinale a
alternativa que apresenta as medidas que sucessivamente atendam à referida finalidade.

 a) 1. Parcelamento ou edificação compulsórios./ 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo./ 3. Desapropriação com
pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 (dez) anos, em parcelas anuais,
iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

 b) 1. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo./ 2. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de
emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 (dez) anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da
indenização e os juros legais./ 3. Parcelamento ou edificação compulsórios.

 c) 1. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10
(dez) anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais./ 2. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana
progressivo no tempo./ 3. Parcelamento ou edificação compulsórios.

 d) 1. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo./ 2. Parcelamento ou edificação compulsórios./ 3. Desapropriação com
pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 (dez) anos, em parcelas anuais,
iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

 e) 1. Parcelamento ou edificação compulsórios./ 2. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado
Federal, com prazo de resgate de até 10 (dez) anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais./ 3. Imposto sobre
a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo.
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Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/157809

Questão 135: FCC - Proc (João Pessoa)/Pref João Pessoa/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição Federal faculta 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,

 a) mediante prévia manifestação do órgão estadual competente, a quem cabe opinar pela aplicação da penalidade mais apropriada ao proprietário infrator, dentre as
sanções previstas na Constituição Federal.

 b) sob pena de aplicação de sanções ao proprietário, dentre as quais a Constituição Federal não admite a cobrança de imposto sobre propriedade predial e territorial
urbana progressivo no tempo, já que esse tributo não tem finalidade extrafiscal.

 c) sob pena de, entre outras medidas, parcelamento compulsório do imóvel, estando vedada pela Constituição Federal a aplicação da sanção de edificação
compulsória pela administração pública municipal, já que esta última somente poderá ser determinada por ordem judicial.

 d) sob pena de, entre outras medidas, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, nos
termos previstos pela Constituição Federal.

 e) sob pena de, entre outras medidas, confisco do bem, mediante processo judicial em que sejam asseguradas ao proprietário a ampla defesa e o contraditório.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/181547

Questão 136: CEBRASPE (CESPE) - JE TJCE/TJ CE/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No que se refere aos direitos fundamentais na ordem jurídica nacional, assinale a opção correta.

 a)  Segundo o STF, no exercício da função fiscalizadora, as CPIs e o TCU podem determinar a quebra do sigilo bancário de seus investigados.
 b)  As atividades das associações só poderão ser suspensas mediante decisão judicial transitada em julgado.
 c)  Segundo o STF, o exercício do direito de reunião nos espaços públicos abertos demanda consentimento prévio do poder público.
 d)  A proteção conferida pela CF ao direito de associação não incide quando a associação é despersonalizada.
 e)  Tratando-se de desapropriação para fins de reforma agrária, a indenização das benfeitorias úteis e necessárias será prévia e em dinheiro, ao passo que a das

voluptuárias será paga em títulos da dívida agrária.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/210899

Questão 137: CEBRASPE (CESPE) - JE TJPA/TJ PA/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No que diz respeito à política urbana, agrícola e fundiária e à reforma agrária, assinale a opção correta.

 a) De acordo com a CF, o poder público está impedido de desapropriar imóveis rurais caracterizados como propriedades produtivas, independentemente da finalidade
da desapropriação.

 b) O procedimento da desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, pode ser estabelecido em lei ordinária, à qual cabe estabelecer, além dos
procedimentos, os ritos para o processo judicial de desapropriação.

 c) Como regra, as desapropriações de imóveis urbanos devem ser feitas mediante pagamento com títulos da dívida pública com prazo de resgate de até vinte anos,
assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

 d) A CF considera absolutamente insuscetíveis de desapropriação, para fins de reforma agrária, as pequenas propriedades rurais.
 e) Os imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária serão distribuídos mediante título de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de

dez anos, nos termos e condições previstos em lei.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/237140

Questão 138: VUNESP - Proc (Pref SJC)/Pref SJC/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
O instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, previsto na Constituição Federal, é o(a)

 a) Lei Orgânica Municipal.
 b) Plano Diretor.
 c) Orçamento Participativo.
 d) Constituição Estadual.
 e) Estatuto da Cidade.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/251480

Questão 139: PUC PR - JE TJMS/TJ MS/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Leia as alternativas abaixo e assinale a única CORRETA:

 a) O Estado pode interferir na ordem econômica de modo direto, quando ele próprio atua na economia, seja em regime de monopólio, seja em regime de
participação com empresas do setor privado; ou de modo indireto, cuidando para que se observe o princípio da livre concorrência e para que se evitem abusos do poder
econômico.

 b) Em relação à existência de monopólio constitucional para entrega de correspondências, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar e
definir que é constitucional o monopólio dos Correios para correspondências pessoais, entrega de encomendas e impressos.

 c) No Brasil, o regime constitucional permite, tão somente, a responsabilização da pessoa jurídica pelos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e
contra a economia popular.

 d) A desapropriação de imóvel urbano é feita mediante prévia e justa indenização; todavia, há possibilidade de o Poder Público municipal impor desapropriação,
denominada de desapropriação-sanção, quando o imóvel urbano não cumpre sua função social, e, neste caso, não haverá pagamento por conta do caráter sancionatório
da medida.

 e) Cabe ao Banco Central a emissão da moeda, assim como a concessão de empréstimos ao Tesouro Nacional desde que seja editada lei complementar prevista na
Constituição para dispor sobre finanças públicas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/261465

Questão 140: IESES - NeR (TJ RN)/TJ RN/Ingresso/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
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De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 analise as afirmações a seguir.

I. O plano diretor, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.

II. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e
justa indenização em títulos da dívida agrária.

III. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

IV. Constituem monopólio da União a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro.

Assinale a alternativa correta:

 a)  Todas as assertivas estão corretas.
 b)  Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
 c)  Todas as assertivas estão erradas.
 d)  Apenas as assertivas I, III, IV estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/610129

Questão 141: IESES - NeR (TJ RN)/TJ RN/Remoção/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
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:

 a)  Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, com prazo de resgate de até vinte anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas.
 b)  De parcelamento ou edificação negociados.
 c)  Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana regressivo no tempo.
 d)  Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/610473

Questão 142: IESES - NeR (TJ RO)/TJ RO/Provimento/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Marque V ou F, conforme as afirmações a seguir sejam verdadeiras ou falsas.

(   )  O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

(   )  O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de cem mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

(   )  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende todas as exigências do plano diretor.

(   )  Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia,
adquirir-lhe-á o domínio.

(   )  As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

 a)  V – F – F – V – V
 b)  F – V – V – F – V
 c)  V – F – F – F – V
 d)  V – F – V – F – F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/614654

Questão 143: UNEB - TNS (SEAGRI BA)/SEAGRI BA/Administrativo/2012
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Segundo a CF/88, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária são

 a)  apenas isentas de impostos federais.
 b)  vedadas no ordenamento jurídico pátrio.
 c)  sempre tributadas pela esfera municipal.
 d)  isentas de impostos federais, estaduais e municipais.
 e)  sempre tributadas pelas três esferas de poder: federal, estadual e municipal.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1056255

Questão 144: FCC - Ana Con (TCE-PR)/TCE-PR/Jurídica/2011
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre a política urbana, a Constituição estabelece que 

 a) a política de desenvolvimento urbano, executada pela União, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes. 

 b) a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
 c) as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em títulos da dívida pública. 
 d) o plano diretor, obrigatório para todas as cidades, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
 e) é vedada a usucapião de imóveis públicos, salvo no caso de imóvel urbano de até duzentos e cinquenta metros quadrados, utilizados por famílias de baixa renda

como moradia, por cinco anos, sem interrupção e sem oposição.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/62696

Questão 145: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF1/TRF 1/2011
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Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Acerca da desapropriação por necessidade ou utilidade pública, da função social da propriedade e do regime das jazidas, assinale a opção correta.

 a) O bem particular desapropriado com base no interesse social destina-se à administração, devendo ser obrigatoriamente incorporado ao patrimônio público, vedada
sua transferência a terceiros.

 b) As jazidas pertencem ao proprietário do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, sendo-lhe garantida, ainda, a propriedade do produto da lavra.
 c) A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
 d) Diferentemente da desapropriação por interesse social, o pagamento da desapropriação por necessidade ou utilidade pública somente é possível mediante títulos

da dívida pública.
 e) A política de desenvolvimento urbano é atribuição do poder público municipal; por isso, compete privativamente aos municípios legislar sobre direito urbanístico.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/84110

Questão 146: CONSULPLAN - Proc (Londrina)/Pref Londrina/2011
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre a política urbana, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:

( ) A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.

( ) O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de quinze mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana.

( ) Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia
ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, mesmo que seja proprietário de outro imóvel urbano.

A sequência está correta em:

 a)  V, F, F
 b)  F, V, V
 c)  F, F, V
 d)  V, V, V
 e)  F, F, F

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/226525

Questão 147: IBFC - Proc (FJPO)/Pref Campinas/2011
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Acerca das bases constitucionais da política urbana, assinale a alternativa INCORRETA.

 a) A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
 b) 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.
 c) 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 bem-estar de seus habitantes.
 d) Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando -a para

sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
 e) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pela Câmara

Municipal, com prazo de resgate de até cinco anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/327496

Questão 148: PUC PR - Adv Jr (COHAPAR)/COHAPAR/2011
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a única alternativa CORRETA: 

 a)  É vedado ao Poder Público exigir do proprietário urbano o parcelamento ou edificação compulsória do solo urbano. 
 b)  Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua

moradia e de sua família, adquire seu domínio, desde que não possua outro imóvel rural ou urbano e, possuindo apenas outro imóvel rural, se possuir por dez anos nas
mesmas condições. 

 c)  A política de desenvolvimento urbano será executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes fixadas em lei para ordenar o desenvolvimento das
funções sociais das cidades e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

 d)  Compete à União, aos Estados e aos Municípios a desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. 
 e)  O plano diretor e a política de desenvolvimento urbano serão executados pelo Governo Estadual nos casos de municípios integrantes de região metropolitana.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/512984

Questão 149: VUNESP - Proc Jur (Alumínio)/Pref Alumínio/2011
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Leia as seguintes assertivas:
 

I. 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.
 
II. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para
sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
 
III. Com relação à política urbana municipal, têm-se que as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro, e os
imóveis públicos municipais poderão ser adquiridos por usucapião.
 
IV. É facultado ao Poder Público estadual, mediante lei específica, 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 parcelamento ou edificação compulsórios.

 
Estão corretas somente as afirmações
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 a)  I e II.
 b)  I e III.
 c)  II e III.
 d)  II e IV.
 e)  III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/805756

Questão 150: CEBRASPE (CESPE) - PMP (INSS)/INSS/2010
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)

A respeito do direito constitucional, julgue o item seguinte.

A desapropriação rural por interesse social para fins de reforma agrária pode ser executada pela União e pelos estados membros.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/29841

Questão 151: FCC - ADP (DPE SP)/DPE SP/Psicólogo/2010
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
De acordo com a Constituição Federal, em relação ao direito de propriedade e a desapropriação, é correto afirmar que a desapropriação

 a) somente poderá se dar no caso de propriedade rural que desatenda sua função social.
 b) decorrente do descumprimento da função social dispensa o pagamento de indenização justa e prévia.
 c) por utilidade pública somente pode ser implementada mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
 d) por interesse social dispensa o requisito da prévia indenização, porque se presta a fazer cumprir a função social da propriedade.
 e) de imóvel urbano onde resida o proprietário é inconstitucional, em razão da inviolabilidade do domicílio.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/181195

Questão 152: FCC - AJ TRE AC/TRE AC/Judiciária/2010
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Em relação à política agrícola e fundiária e da reforma agrária, analise:

I. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, ainda que seu proprietário não possua outra, também é suscetível de desapropriação para fins de
reforma agrária.

II. O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação.

III. O título de domínio e a concessão de uso aos beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária, serão conferidos ao homem ou à mulher, ou
a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei.

Está correto o que se afirma APENAS em

 a)  II e III.
 b)  I e III.
 c)  III.
 d)  II.
 e)  I.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/302570

Questão 153: Com. Exam. (MPE SP) - PJ (MPE SP)/MPE SP/2010
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
O Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, aprovado pela Câmara Municipal, nos termos da Constituição Federal, é
obrigatório:

 a) para cidades com mais de trinta (30) mil habitantes.
 b) para cidades com mais de quinze (15) mil habitantes.
 c) para cidades com mais de vinte (20) mil habitantes.
 d) para cidades com mais de vinte e cinco (25) mil habitantes.
 e) para todas as cidades, independente de sua população.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/308475

Questão 154: FCC - AJ (TRE AL)/TRE AL/Judiciária/2010
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No tocante à Política Agrícola e Fundiária e à Reforma Agrária é INCORRETO afirmar que:

 a)  A política agrícola será planejada e executada levando em conta apenas os instrumentos creditícios e fiscais, os preços compatíveis com os custos de produção e
a garantia de comercialização.

 b)  São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não
possua outra e a propriedade produtiva.

 c)  A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os requisitos, além
de outros previstos na Constituição Federal, de aproveitamento racional e adequado.

 d)  A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os requisitos, além
de outros previstos na Constituição Federal, de utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente.

 e)  A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais,
bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/379109
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Questão 155: FCC - AJ (TRE AL)/TRE AL/Administrativa/"Sem Especialidade"/2010
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Com relação à política de desenvolvimento urbano, é correto afirmar que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas

 a)  no Plano Diretor.
 b)  nos critérios do chefe do Executivo.
 c)  nas diretrizes do Governador do Estado.
 d)  nas Portarias Ministeriais.
 e)  nas resoluções dos respectivos Tribunais de Contas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/379450

Questão 156: FDC - Ana Sist (MAPA)/MAPA/2010
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição Federal de 1988 define no Título VII – Capítulo III a política agrícola e fundiária e da reforma agrária para o país.
 
Sobre os artigos desse capítulo são feitas as afirmativas abaixo:

I. Compete à União desapropriar, por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel que não esteja cumprindo sua função social, incluindo a pequena e
média propriedade, assim definida em lei, mesmo que seu proprietário não possua outra propriedade.

II. As operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária são sujeitas aos impostos federais, estaduais e municipais.

III. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, entre outros aspectos, segundo critérios e graus de exigências estabelecidos em lei, a
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente.

IV. A destinação de terras públicas e devolutas não precisa ser compatibilizada com a política agrícola, mas sim com o plano de reforma agrária.

Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer que somente:

 a)  I está correta;
 b)  I e III estão corretas;
 c)  II está correta;
 d)  III está correta;
 e)  III e IV estão corretas.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/522650

Questão 157: CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2010
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A respeito do regime constitucional da propriedade, julgue o item que se segue.

O proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado poderá ser coagido a promover seu adequado aproveitamento, por meio da imposição de
penalidades, entre as quais o parcelamento ou edificação compulsórios e a desapropriação do imóvel.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/922726

Questão 158: FSADU (UFMA) - Ana Tec (AGEHAB)/AGEHAB/Administrador/2010
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre a política de desenvolvimento urbano mencionada na Constituição Federal, executada pelo poder público municipal, é INCORRETO afirmar:

 a)  O Plano Diretor somente é obrigatório para cidades com mais de cinquenta mil habitantes.
 b)  O Plano Diretor somente é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes.
 c)  O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
 d)  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.
 e)  As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1056433

Questão 159: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF1/TRF 1/2009
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a opção correta quanto ao instituto da propriedade e à ordem econômica.

 a) Na desapropriação, a indenização justa e prévia deve traduzir a mais completa recomposição do valor retirado do patrimônio do expropriado e, nesse sentido,
reconhece o STF a legitimidade do pagamento de indenização pelas matas existentes, até mesmo aquelas integrantes da cobertura vegetal sujeita a preservação
permanente.

 b) A CF prevê que as glebas nas quais forem localizadas culturas de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas, sem indenização ao proprietário. O STF
entende que, nessa hipótese, o termo gleba se refere apenas à área efetivamente cultivada e não a toda a propriedade, de modo que a gleba não poderia ser
considerada o todo, mas somente a parte objeto do plantio ilegal.

 c) São princípios gerais da atividade econômica, entre outros, a função social da propriedade, a defesa do consumidor e o tratamento favorecido para as empresas de
pequeno e médio porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no país.

 d) Segundo orientação do STF, embora haja distinção entre atividade e propriedade, não se permite que o domínio do resultado da lavra das jazidas de petróleo, de
gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos possa ser atribuído pela União a terceiros, sob pena de ofensa à reserva de monopólio.

 e) De acordo com a CF, a economia brasileira é descentralizada e de mercado. Nesse sentido, o Estado somente pode intervir no domínio econômico como agente
regulador e em caráter excepcional.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/65264
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Questão 160: Com. Exam. (MPT) - Proc (MPT)/MPT/2009
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a alternativa INCORRETA, quanto à política urbana prevista na Constituição Federal.

 a) A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público federal, 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.

 b) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
 c) Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
 d) 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.
 e) Não respondida.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/113606

Questão 161: CEBRASPE (CESPE) - JF TRF2/TRF 2/2009
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Quanto ao direito de propriedade e à desapropriação, assinale a opção correta.

 a) A CF contempla hipótese de desapropriação de imóvel urbano não edificado mediante pagamento em títulos da dívida pública municipal.
 b) De acordo com a jurisprudência do STF, a justa indenização na desapropriação de imóvel urbano deve ser observada no momento da imissão provisória na posse

e não quando ocorre a transferência do domínio.
 c) Segundo o STF, o decreto que declara um imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação é ato normativo, que pode ser objeto de ADI.
 d) Considerando a competência da União para desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função

social, as operações de transferência desse bem são isentas exclusivamente de impostos federais.
 e) É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos de lei estadual, que o proprietário do solo

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado promova seu aproveitamento.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/120277

Questão 162: IAUPE - Sold (PM PE)/PM PE/2009
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Acerca do Direito de Propriedade, é CORRETO afirmar que

 a)  o direito à propriedade não é absoluto, devendo atender a sua função social. Considera-se ato caracterizador do não atendimento da função social da propriedade
rural o fato de essa não cumprir os direitos trabalhistas dos empregados que nela trabalham.

 b)  viola o direito de propriedade o estabelecimento de regras que limitem o seu exercício, tais como o estabelecimento de recuos e limites máximos de área
construída ou a fixação de altura máxima para edificação.

 c)  o descumprimento da função social da propriedade pode autorizar a desapropriação de um imóvel urbano para fins de reforma agrária, desde que precedido de
prévia e justa indenização em dinheiro.

 d)  os procedimentos para desapropriação para fins de interesse social, utilidade pública e reforma agrária podem ser estabelecidos por decreto do poder executivo
estadual.

 e)  toda desapropriação deverá ser precedida de prévia e justa indenização em dinheiro, independentemente de sua finalidade.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/645074

Questão 163: CEBRASPE (CESPE) - Ana Tran (DETRAN DF)/DETRAN DF/Analista de Sistemas/2009
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Julgue o item seguinte, acerca do direito constitucional brasileiro.
 
Caso o poder público repute necessário desapropriar imóvel localizado no estado de Goiás, que não esteja cumprindo sua função social, para fins de reforma agrária, o
próprio estado deverá promover a desapropriação, mediante prévia e justa indenização em dinheiro.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/874675

Questão 164: FCC - JE TJRR/TJ RR/2008
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Considere os seguintes dispositivos da Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece o Estatuto da Cidade:

"Art. 5º Lei municipal específica para área incluída no plano diretor poderá determinar o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado, devendo fixar as condições e os prazos para implementação da referida obrigação. (...) § 5º Em empreendimentos de grande
porte, em caráter excepcional, a lei municipal específica a que se refere o caput poderá prever a conclusão em etapas, assegurando-se que o projeto aprovado
compreenda o empreendimento como um todo. (...)
 
Art. 7º Em caso de descumprimento das condições e dos prazos previstos na forma do caput do art. 5º desta Lei, ou não sendo cumpridas as etapas previstas no § 5º do
art. 5º desta Lei, o Município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) progressivo no tempo, mediante a majoração da
alíquota pelo prazo de cinco anos consecutivos. (...)
 
Art. 8º Decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o proprietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o Município
poderá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública. (...)”

Os dispositivos legais acima transcritos

 a) ofendem a disciplina constitucional da função social da propriedade urbana imobiliária.
 b) foram recepcionados pela Constituição da República apenas no que diz respeito à possibilidade de cobrança de IPTU progressivo no tempo.
 c) são formalmente incompatíveis com a Constituição da República, pois lei federal não pode dispor sobre a matéria.
 d) são compatíveis com a disciplina constitucional da matéria.
 e) são compatíveis com a Constituição da República apenas quanto à previsão de parcelamento ou utilização compulsórios do imóvel pelo proprietário.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/120469
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Questão 165: FCC - JE TJRR/TJ RR/2008
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Relativamente à desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, prevê a Constituição da República que

 a) a ela se sujeitam os imóveis rurais que não estiverem cumprindo sua função social, cujo atendimento deve observar as exigências fundamentais de ordenação da
cidade, expressas no plano diretor.

 b) cabe à lei estadual específica estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de desapropriação.
 c) não se sujeitam à desapropriação para esse fim a pequena e a média propriedade rural, assim definidas em lei, que lhes assegurará tratamento especial e fixará

normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social.
 d) essa se dá mediante prévia e justa e indenização, em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de dez anos, a

partir do ano subseqüente ao de sua emissão.
 e) são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/120475

Questão 166: FUNDEP - JE TJMG/TJ MG/2008
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
INSTRUÇÃO: Na questão, assinale a alternativa CORRETA, considerando as assertivas fornecidas.
 
Ao dispor sobre a reforma agrária, a Constituição da República autoriza a União a promover a desapropriação e estabelece que a função social da propriedade rural deve
ser cumprida mediante a observância de determinados requisitos. 

 a)  A pequena e média propriedade rural, assim definidas em lei, são insuscetíveis de reforma agrária, desde que seu proprietário não possua outra. 
 b)  As benfeitorias úteis e necessárias não serão objeto de indenização. 
 c)  A função social da propriedade rural é atendida mesmo quando não ocorre utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e o meio ambiente não é

preservado. 
 d)  A propriedade rural produtiva poderá ser desapropriada para fins de reforma agrária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/525283

Questão 167: FCC - AFTM SP/Pref SP/2007
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)

Considere as seguintes afirmações sobre as diretrizes constitucionais da política de desenvolvimento urbano:

I. Todas as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas mediante prévia e justa indenização em dinheiro, sem ressalvas, por expressa determinação constitucional.

II. É facultado ao Poder Público municipal, mediante Decreto específico para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos de lei municipal, do proprietário de solo
urbano não edificado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena de imposição de penalidades sucessivas.

III. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, para sua moradia ou de sua família,
adquirir-lhe-á o domínio, desde que não se trate de imóvel público e que o possuidor não seja proprietário de outro imóvel.

IV. O cumprimento da função social da propriedade urbana dependerá do atendimento às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor do
Município, aprovado pela Câmara Municipal e obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes.

Está correto o que se afirma APENAS em

 a) I e II.
 b) I e III.
 c) II e III.
 d) II e IV.
 e) III e IV.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/23989

Questão 168: ESAF - Proc DF/PG DF/2007
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A respeito da ordem econômica e financeira, assinale a opção correta.

 a) Se o governador do DF constatar situação de conflito potencial, por motivos de natureza fundiária, poderá, no uso do poder de desapropriação daquele ente
público, baixar decreto expropriatório das terras em causa, a fim de possibilitar a implantação de projeto de reforma agrária. Nesse caso, deverá efetuar previamente o
pagamento da indenização que couber, a qual deverá ser justa e liquidada com títulos da dívida agrária vencíveis em até vinte anos, com exceção das benfeitorias úteis,
que precisarão ser ressarcidas em dinheiro.

 b) As empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica devem ter o mesmo regime das empresas privadas, razão pela qual
não se lhes aplica o regime jurídico da administração pública, previsto no ordenamento constitucional.

 c) Considere a seguinte situação hipotética. O DF é o único acionista de uma empresa pública que explora determinada atividade econômica, relevante para a
sociedade. Devido ao interesse do DF no bom funcionamento e também no aperfeiçoamento dessa atividade, sua Câmara Legislativa aprovou lei concedendo
determinados incentivos fiscais apenas àquela empresa, não às outras do mesmo segmento econômico. Nesse caso, apesar dos relevantes fundamentos que pudesse
haver em favor da empresa, a lei seria inconstitucional.

 d) Todo e qualquer imóvel rural que não seja produtivo ou não cumpra sua função social é passível de desapropriação para reforma agrária.
 e) As desapropriações da União para fins de reforma agrária impõem o pagamento da correspondente indenização integralmente, mediante títulos da dívida agrária.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/138882

Questão 169: PUC PR - Proc Mun (Curitiba)/Pref Curitiba/2007
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Analise as afirmativas seguintes sobre a política constitucional urbana e agrícola e assinale a alternativa INCORRETA:

 a)  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
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 b)  As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro, somente nos casos de penalização do proprietário é que a
indenização poderá ser paga com títulos da dívida pública.

 c)  Na desapropriação de imóvel rural, suas benfeitorias úteis e as necessárias serão indenizadas em dinheiro.
 d)  Um dos requisitos para que a área rural cumpra com sua função social é a observância das disposições legais que regulam as relações de trabalho.
 e)  O plano diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, é aprovado pela Assembléia Estadual e é obrigatório para cidades com

mais de trinta mil habitantes.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/511881

Questão 170: INSTITUTO OPET - Ass (CM Curitiba)/CM Curitiba/Jurídico/2007
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Em relação à política de desenvolvimento urbano, a Constituição Federal prevê que:
 

I – será executada pelo Poder Público Municipal;
 
II – o plano diretor será obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes;
 
III – observados determinados requisitos, o solo urbano não edificado poderá ser desapropriado com pagamento mediante títulos da dívida pública.

 
São corretas:

 a)  todas as afirmativas
 b)  apenas as afirmativas I e II
 c)  apenas as afirmativas I e III
 d)  apenas as afirmativas II e III
 e)  apenas a I

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1060339

Questão 171: ESAF - AFC (CGU)/CGU/Tecnologia da Informação/2006
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre o Poder Legislativo, assinale a única opção correta. 

 a) Compete exclusivamente ao Congresso Nacional aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos
hectares. 

 b) Compete ao Congresso Nacional, com sanção do Presidente da República, fixar, por lei de iniciativa do Presidente da República, os limites globais para o montante
da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 c) Os Deputados e Senadores, desde a posse, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 
 d) O Senador não perderá o mandato se for licenciado pela respectiva Casa por motivo de doença, desde que o afastamento não ultrapasse cento e oitenta dias por

sessão legislativa. 
 e) A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo Presidente da República em caso de decretação de estado de defesa.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/21056

Questão 172: FEPESE - AIPE (SEF SC)/SEF SC/2005
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição da República.

 a) É permitida a desapropriação da área urbana por necessidade pública ou por interesse social, garantida indenização exclusivamente por meio de títulos da dívida
pública.

 b) É assegurada indenização, mas apenas em títulos da dívida agrária, no caso de confisco de terras com culturas ilegais.
 c) A pequena propriedade rural, mesmo se trabalhada pela família e ainda que o seu proprietário não possua outra, pode ser objeto de penhora para pagamento de

débitos decorrentes de sua atividade produtiva, mas não está sujeita à desapropriação.
 d) Na desapropriação para fins de reforma agrária, as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em títulos da dívida agrária, resgatáveis em 20 anos,

garantida a preservação do valor real da dívida.
 e) É permitida a requisição de uso de bens particulares, pela autoridade competente, em caso de perigo público iminente, garantida indenização ulterior se houver

dano.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/48088

Questão 173: Com. Exam. (MPDFT) - PJ (MPDFT)/MPDFT/2005
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Assinale a alternativa, dentre as assertivas abaixo, que não se compatibiliza com a proteção jurídico-constitucional dada à propriedade na Constituição de 1988,
consoante decisões do Supremo Tribunal Federal:

 a) A desapropriação pode dar-se por necessidade, por utilidade ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro.
 b) O direito de instituir parques nacionais, estaduais ou municipais há de respeitar o direito de propriedade.
 c) A circunstância de o proprietário não poder explorar mata existente em seu imóvel por força de vedação contida no Código Florestal, não dispensa, o expropriante,

do dever de indenizá-lo pelo valor dessa mata.
 d) Há como expurgar dos cálculos relativos à justa indenização, em desapropriação, os índices alusivos à inflação de certo período.
 e) Para atender ao comando constitucional da justa indenização, o valor da indenização deve ser atualizado quantas vezes forem necessárias.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/506471

Questão 174: CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECON ES)/SECONT ES/Ciências Jurídicas/2004
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No que se refere ao direito financeiro e econômico, julgue o item seguinte.
 
Se determinada propriedade rural for desapropriada para fins de reforma agrária, o ato de transferência da propriedade gozará de isenção dos impostos federais, mas
não dos estaduais e municipais.
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 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/1338189

Questão 175: FCC - Proc Jud (Recife)/Pref Recife/2003
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
A Constituição Federal autoriza o Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, a exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do
solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena de lhe serem impostas determinadas sanções de modo
sucessivo. Dentre essas sanções NÃO se encontra

 a) o parcelamento compulsório.
 b) a edificação compulsória.
 c) o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo.
 d) a desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, nos termos da Constituição Federal.
 e) o uso da propriedade particular pelo Poder Público municipal, cabendo indenização se houver dano.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/285956

Questão 176: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Transportes e Desenvolvimento Urbano/2002
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)

Ainda considerando os aspectos do texto constitucional relativos à ordem econômica e financeira, julgue o item seguinte.

A função social da propriedade é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, à utilização adequada de recursos naturais disponíveis, à preservação
ambiental e às políticas de assentamento de trabalhadores rurais.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14650

Questão 177: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Transportes e Desenvolvimento Urbano/2002
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)

Ainda considerando os aspectos do texto constitucional relativos à ordem econômica e financeira, julgue o item seguinte.

A partir da Constituição de 1988, já não se permite a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14652

Questão 178: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Transportes e Desenvolvimento Urbano/2002
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)

Ainda considerando os aspectos do texto constitucional relativos à ordem econômica e financeira, julgue o item seguinte.

A Constituição de 1988 criou - ao lado do usucapião urbano - modo possível de aquisição de propriedade para quem, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano,
possui como sua área de terra, em zona rural, não-superior a cinqüenta hectares, que tenha tornado produtiva por seu trabalho ou de sua família e que lhe sirva de
moradia.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14654

Questão 179: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Transportes e Desenvolvimento Urbano/2002
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)

Ainda considerando os aspectos do texto constitucional relativos à ordem econômica e financeira, julgue o item seguinte.

No âmbito da reforma agrária, o texto constitucional contemplou o título de domínio e a concessão de uso com inegociabilidade perpétua.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14655

Questão 180: CEBRASPE (CESPE) - CL (SEN)/SEN/Transportes e Desenvolvimento Urbano/2002
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)

Ainda considerando os aspectos do texto constitucional relativos à ordem econômica e financeira, julgue o item seguinte.

São passíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e a média propriedade rural e a propriedade improdutiva.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/14656

Questão 181: ESAF - AFC (CGU)/CGU/2002
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Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Sobre a desapropriação, assinale a opção correta.

 a) A desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, somente pode acontecer depois de paga a justa indenização em dinheiro ao expropriado.
 b) A propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária.
 c) Não se indenizam benfeitorias úteis e necessárias em caso de desapropriação para fins de reforma agrária.
 d) A Constituição expressamente admite a desapropriação para fins de reforma agrária de imóveis tanto rurais como urbanos.
 e) As operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária estão sujeitas a todos os impostos federais, estaduais e municipais

incidentes sobre a alienação de bens imóveis.
Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/16598

Questão 182: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2002
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No que se refere à ordem econômica constitucional, mais precisamente aos princípios da atividade econômica, à política agrícola e fundiária e à reforma agrária, julgue o
seguinte item.

Desde que haja prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, qualquer propriedade rural está sujeita a desapropriação para fins de reforma agrária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/59320

Questão 183: CEBRASPE (CESPE) - Adv (AGU)/AGU/2002
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
No que se refere à ordem econômica constitucional, mais precisamente aos princípios da atividade econômica, à política agrícola e fundiária e à reforma agrária, julgue o
seguinte item.

A Constituição de 1988 prevê o chamado usucapião pro labore em favor de quem, não sendo proprietário de imóvel urbano ou rural, possua como seu, por cinco anos
ininterruptos, sem que haja oposição, área de terra em zona rural não-superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo ali
sua moradia.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/59321

Questão 184: FCC - PJ (MPE PE)/MPE PE/2002
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Em se tratando da política de desenvolvimento urbano, que deve ser executada pelo poder público municipal, é INCORRETO que

 a) a subutilização de solo urbano pode dar causa, em determinadas circunstâncias e atendidos certos parâmetros, à desapropriação com pagamento mediante títulos
da dívida pública.

 b) o pagamento de prévia e justa indenização em dinheiro é requisito normal para a realização das desapropriações de imóveis urbanos.
 c) a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
 d) o proprietário do solo urbano não edificado, se atendidas circunstâncias exigidas no plano diretor e na lei específica, pode sofrer a sanção de edificação

compulsória.
 e) o plano diretor, a ser aprovado pela Câmara Municipal, é obrigatório somente para cidades com mais de cinqüenta mil habitantes.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/682632

Questão 185: FEPESE - AFRE SC/SEF SC/1998
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Conforme dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil,

 a) as condições para a participação do capital estrangeiro nas instituições financeiras serão dispostas na lei ordinária que regular o sistema financeiro nacional.
 b) as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária são isentas somente de impostos federais, permitida a cobrança de impostos

estaduais e municipais.
 c) 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.
 d) os imóveis públicos podem ser adquiridos por usucapião.
 e) o decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária, dispensará a União da propositura da ação de desapropriação.

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/47604

Questão 186: CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/1997
Assunto: Políticas Urbana, Agrária e Fundiária (arts. 182 a 191 da CF/1988)
Considerando as normas constitucionais pertinentes à ordem econômica, julgue o item seguinte.

Considere a seguinte situação: Júlio e Marina, casados, receberam, em janeiro de 1989, um módulo rural, em decorrência da implantação de projeto de reforma agrária,
e passaram a explorá-lo. Devido às dificuldades que enfrentaram, resolveram que, ao chegar 2004, quinze anos depois de haverem recebido a terra, a alienariam.
Considere que nessa época estará em vigor a ordem jurídica de hoje. Na situação descrita, apenas no que tange à época da alienação, seria juridicamente válida a venda
do imóvel recebido em razão do projeto de reforma agrária.

 Certo
 Errado

Esta questão possui comentário do professor no site. www.tecconcursos.com.br/questoes/53881
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