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TIPO Processo Seletivo para Corpo Discente da 1ª turma do Curso LTGDC 

A 
Nome Completo: 

Doc. Identificação:                                    Data Nascimento: 

Assinatura:  

 

FOLHA DE RESPOSTAS  

ATENÇÃO: CUBRA COMPLETAMENTE O RETÂNGULO PARA INDICAR SUA RESPOSTA À QUESTÃO, CONFORME 

ORIENTAÇÃO DO FISCAL DE PROVAS.  

 
LEITURA, INTERPRETAÇÃO DE TEXTO E 

CONHECIMENTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA 
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09 A B C D E 

10 A B C D E 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO 
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09 A B C D E 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Escreva um texto dissertativo respondendo à seguinte questão: 

Quais são os caminhos para ampliar e aprofundar a compreensão dos cidadãos 

brasileiros sobre a democracia e para fortalecer a participação política? 
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FOLHA DE RASCUNHO 

O CONTEÚDO DESTA FOLHA NÃO SERÁ CORRIGIDO. 

ENTREGUE JUNTO COM O CADERNO DE QUESTÕES. 
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TIPO Processo Seletivo para Corpo Discente da 1ª turma do Curso LTGDC 

A 
Nome Completo: 

Doc. Identificação:                                    Data Nascimento: 

Assinatura:  

 

QUESTÕES DE LEITURA, INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS E CONHECIMENTOS EM 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

PARA AS QUESTÕES 1 E 2, CONSIDERE O SEGUINTE TEXTO: 

Neste artigo, institucionalismo é entendido, seguindo as proposições de Diermeier e Krehbiel 

(2002), como um método de análise no qual explicações para resultados dos processos 

políticos são buscadas na variação das instituições formais. Isso porque as instituições 

definem a estrutura de recompensas e punições para diferentes estratégias, pautando assim 

o comportamento dos atores políticos. Logo, para que esse tipo de análise faça sentido, para 

que efetivamente tenha poder explicativo, as premissas comportamentais devem ser 

mantidas constantes. Por vezes, como mostrarei, os argumentos correntes não seguem à risca 

esse preceito básico. As consequências da variação institucional dependem da variação 

concomitante das premissas comportamentais. (Limongi, 2003, p. 8) 

1. Analise as três sentenças abaixo: 

I – De acordo com o texto, o institucionalismo seria um método de análise que compreende 

que a explicação para um determinado resultado de processo político está na relação entre 

os comportamentos dos agentes e as recompensas e punições previstas nas instituições em 

resposta a esses comportamentos. 

II – No trecho “pautando assim o comportamento dos atores políticos”, o verbo pautar 

poderia ser substituído pelo verbo orientar, sem que houvesse perda ou prejuízo ao 

significado e ao sentido da sentença. 

III – Na sentença “as consequências da variação institucional dependem da variação 

concomitante das premissas comportamentais”, a palavra “concomitante” poderia ser 

substituída pela palavra “prévia”, sem que houvesse perda ou prejuízo ao significado e ao 

sentido da sentença. 

Estão corretas as sentenças: 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e III 

d) I, apenas 

e) I, II e III. 

 

2. A utilização do acento indicativo de crase no trecho “os argumentos correntes não 

seguem à risca esse preceito básico” é semelhante ao uso do acento indicativo de 

crase presente na sentença: 

a) O vendedor foi orientado à continuar atendendo ao cliente. 

b) Todos os passageiros à bordo deveriam estar com cintos afivelados 

c) O jantar foi servido à francesa e com muito cuidado. 

d) Após a conclusão do processo, ele não teve direito à nada. 

e) A multa deve ser paga à prazo. 
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PARA AS QUESTÕES 3 E 4, CONSIDERE O SEGUINTE TEXTO: 

O espectador de olhar imediatista talvez tenha dificuldade para apreender a principal 

qualidade de Kenoma. Tal mérito não ocupa a tela de modo escancarado, mas por meio do 

acúmulo de imagens. É preciso aceitar o ritmo cadenciado e os silêncios da narrativa para 

perceber a sintonia da direção com o ambiente retratado – um grotão esquecido do Brasil, 

registrado por uma câmera realista, às vezes documental, mas com toques lúdicos. Mérito 

significativo em se tratando de um relato de investigação sobre uma realidade social e 

geográfica distante dos realizadores. Ainda mais em uma época tomada por filmes cujo ritmo 

acelerado impede a permanência das imagens na retina e a apreensão de seus significados 

após a sessão. (Revista Época, 31/08/98, p.89)  

3. Considere as seguintes afirmações: 

I. A qualidade do filme encontra-se na adequação do estilo ao tema desenvolvido.  

II. Espectadores de olhar imediatista não conseguem apreciar filmes que mostram 

lugares distantes do meio urbano.  

III. Filmes cuja narrativa tem ritmo cadenciado exigem do espectador uma atitude 

diversa da que lhe é habitual. 

É possível afirmar que está(ão) correta(s), em relação ao conteúdo do texto, a(s) 

sentença(s): 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e III 

d) I, apenas. 

e) I, II e III. 

 

4. Na passagem “Tal mérito não ocupa a tela de modo escancarado...”, a palavra 

mérito faz referência à expressão: 

a) Kenoma 

b) Olhar imediatista 

c) Acúmulo de imagens 

d) Principal qualidade 

e) Modo escancarado 

PARA AS QUESTÕES 5 E 6, CONSIDERE O TEXTO ABAIXO: 

CARDISPLICENTE 

 

Em nossa última conversa, dizia-me o grande amigo que não esperava viver muito tempo 

por ser um “cardisplicente”. 

- O quê? 

- Cardisplicente. Aquele que desdenha do próprio coração. 

Entre um copo e outro de cerveja, fui ao dicionário. 

- “Cardisiplicente” não existe. Você inventou! – triunfei. 

- Mas, se eu inventei, como é que não existe? – espantou-se o meu amigo. 

Semanas depois, deixou em saudades profundas companheiros, parentes e bem-amadas. 

Homens de bom coração não deveriam ser cardisplicentes. 
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5. Analise as sentenças abaixo: 

I – O uso das aspas na palavra “cardisplicente” indica ao leitor que a palavra foi incluída 

como citação de outro texto. 

II – O sujeito da frase: “Entre um copo e outro de cerveja, fui ao dicionário” é o mesmo 

sujeito da frase: “- Cardisplicente não existe”. 

III – Na sentença “Semanas depois, deixou em saudades profundas companheiros, parentes 

e bem-amadas”, temos uma situação gramatical conhecida como sujeito indeterminado. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e III 

d) I, apenas 

e) II, apenas 

 

6. Conforme sugere o texto, é possível afirmar que “cardisplicente” 

a) É um jogo fonético interessante, mas arbitrário porque não se justifica no diálogo 

relatado. 

b) É uma palavra técnica, utilizada por especialistas (o que justifica a disputa de 

sentido entre os dois amigos). 

c) É um neologismo para gerar confusão, desprovido de indícios de significação. 

d) É uma palavra criada por um dos interlocutores, a partir do processo de composição 

e que gerou significação relevante para o seu destinatário. 

e) É um termo erudito empregado para criar um efeito cômico. 

 

7. Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão corretamente acentuadas: 

a) pêsames – rúbrica – ítem - mágico – anzól 

b) óbito – cânone – impróprio – estúpido – maracujá 

c) êxito – melância – íntimo – cérebro – ananás 

d) molúsco – dramático – histórico – fósforo – baú. 

e) fétido – úmido – cômodo – sândice – pó 

 

8. Assinale a alternativa em que a utilização do acento grave indicativo de crase está 

correta: 

a) Meu compromisso está agendado para às 20h. 

b) Consegui pagar as dívidas, mas fiz o pagamento à prazo. 

c) O caminho é curto e por isso é mais razoável irmos à pé. 

d) Utilize sal à gosto para temperar o prato. 

e) Ela terminou o exame às pressas. 
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PARA AS QUESTÕES 9 A 12, CONSIDERE O TEXTO ABAIXO: 

Devemos sempre pagar nossas dívidas? 
Thomas Piketti 

 

Para alguns, a resposta é óbvia: dívidas devem sempre ser reembolsadas, não 
havendo alternativas à penitência, especialmente quando gravadas no mármore dos tratados 
europeus. No entanto, basta olhar para a história das dívidas públicas, assunto fascinante e 
injustamente negligenciado, para notar que as coisas são bem mais complexas. 

Primeira boa notícia: houve, no passado, dívidas públicas maiores que as de hoje e, de 
diversas maneiras, sempre foi possível superá-las. Podemos distinguir, de um lado, o método 
lento, que visa a acumular pacientemente excedentes orçamentários para, gradualmente, 
pagar os juros e o principal da dívida. Por outro lado, há uma série de métodos que visam a 
acelerar o processo: inflação, impostos excepcionais, ou anulação pura e simples. 

Um caso particularmente interessante é o da Alemanha e da França em 1945, quando 
os dois países encontram-se com dívidas públicas da ordem de dois anos de produto interno 
bruto (200% do PIB), ou seja, níveis maiores de endividamento do que os da Grécia ou da 
Itália hoje. No início dos anos 1950, porém, aquela dívida havia caído para menos de 30% do 
PIB. Evidentemente, uma redução tão rápida jamais teria sido possível com o acúmulo de 
excedentes orçamentários. Ambos os países utilizaram, em vez disso, todo o conjunto de 
métodos rápidos. A inflação, muito alta dos dois lados do Reno entre 1945 e 1950, 
desempenhou um papel central. Com a Liberação, a França também instituiu um imposto 
excepcional sobre o capital privado, de até 25% sobre os grandes patrimônios, e de até 100% 
sobre os maiores casos de enriquecimento ocorridos entre 1940 e 1945.  

Os dois países também utilizaram diversas formas de “reestruturação da dívida”, 
nome técnico dado pelo mercado para a anulação pura e simples da totalidade ou de parte da 
dívida (também chamada, de forma mais prosaica, de haircut). Como, por exemplo, nos 
famosos acordos de Londres de 1953, quando foi anulada a maior parte da dívida externa 
alemã. Foram estes métodos rápidos de redução da dívida – incluindo a inflação – que 
permitiram à França e à Alemanha iniciar a reconstrução e retomar o crescimento no pós-
guerra, sem o fardo da dívida. Foi assim que estes dois países puderam, nos anos 1950 e 
1960, investir em infraestrutura pública, educação e desenvolvimento. E são estes mesmos 
dois países que explicam hoje ao sul da Europa que as dívidas públicas devem ser pagas até 
o último euro, sem inflação e sem medidas excepcionais. 

Atualmente, a Grécia estaria com um leve superávit primário: os gregos pagam um 
pouco mais de impostos do que recebem em gastos públicos. De acordo com os acordos 
europeus de 2012, a Grécia deverá destinar um enorme superávit de 4% do PIB ao longo de 
décadas para pagar suas dívidas. Trata-se de uma estratégia absurda, que a França e a 
Alemanha nunca aplicaram a si mesmas. 

Nesta amnésia histórica extraordinária, a Alemanha tem, obviamente, uma enorme 
responsabilidade. Mas suas decisões nunca teriam sido adotadas sem a aprovação da 
França. Os sucessivos governos franceses, de direita e depois de esquerda, provaram-se 
incapazes de reconhecer a complexidade da situação e propor uma refundação democrática 
verdadeira da Europa. 

Com seu egoísmo míope, Alemanha e França maltratam o sul da Europa e, dessa 
forma, maltratam a si mesmas. Com dívidas públicas se aproximando de 100% do PIB, 
inflação zero e baixo crescimento, os dois países também levarão décadas para recuperar a 
capacidade de agir e investir no futuro. O mais absurdo é que, em 2015, as dívidas europeias 
são essencialmente dívidas internas, assim como em 1945. As detenções cruzadas entre os 
países atingiram de fato proporções inéditas: os poupadores dos bancos franceses detêm 
uma parte das dívidas alemã e italiana, e as instituições financeiras alemãs e italianas 
possuem uma boa parte da dívida francesa, e assim por diante. Mas se considerarmos a área 
do euro como um todo, nós possuímos a nós mesmos. E mais: os ativos financeiros detidos 
por nós fora da zona euro são maiores do que detidos pelo resto do mundo na zona euro. 

Mais do que continuar a reembolsar nossas dívidas a nós mesmos durante décadas, 
depende apenas de nós começarmos a nos organizar de forma diferente.  
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9. No primeiro parágrafo do texto, qual das palavras abaixo poderia substituir a 

palavra penitência, sem que houvesse alteração do sentido do texto? 

a) Demora 

b) Procrastinação 

c) Perdão 

d) Remissão 

e) Pena 

 

10. Leia as três sentenças abaixo: 

I – De acordo com o texto, a única forma legítima para que um país seja capaz de 

superar seus quadros de endividamento é o acúmulo de recursos para honrar 

seus credores, sem qualquer subterfúgio. 

 

II – O texto argumenta que as exigências impostas aos países da Europa para que 

paguem de modo integral suas dívidas não foram sempre observadas por todos 

aqueles que hoje defendem esse caminho. 

 

III – O autor argumenta que Alemanha e França mobilizaram estratégias para superar 

seus quadros de endividamento que devem servir de modelo para outras nações e 

elogia o fato desses dois países terem aberto caminho para as políticas de 

austeridade fiscal. 

 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I e III 

d) I, apenas 

e) II, apenas 

 

11. Ao comentar a situação da Grécia, o autor apresenta um argumento de natureza 

comparativa em relação à França e à Alemanha. A alternativa que mais se 

aproxima do argumento apresentado pelo autor é: 

a) É positivo que a Grécia seja impedida de adotar as estratégias alternativas, utilizadas 

no passado por França e Alemanha, para enfrentamento da crise de endividamento, 

pois isso evidencia o verdadeiro e correto interesse num ajuste fiscal verdadeiro. 

b) É positivo que a Grécia seja impedida de adotar as estratégias alternativas, utilizadas 

no passado por França e Alemanha, para enfrentamento da crise de endividamento, 

pois isso significa uma evolução do padrão de comportamento dos Estados europeus 

frente a questão fiscal e de investimento público. 

c) Parece injusto que a Grécia tenha que adotar o caminho mais difícil e árduo para o 

pagamento de suas dívidas quando, em situações semelhantes do passado, França e 

Inglaterra puderam lançar mão de estratégias alternativas, como por exemplo, a 

anulação de parte das dívidas a partir de acordos internacionais. 

d) Parece injusto que a Grécia tenha que adotar o caminho mais difícil e árduo para o 

pagamento de suas dívidas, posto que é um país com uma economia mais frágil do 

que as da França e da Alemanha e, nesse sentido, não pode empenhar seu pequeno 

superávit no caminho do ajuste fiscal. 

e) Não há comparação possível entre o caminho a ser adotado pela Grécia e o caminho 

adotado no passado por França e Alemanha por se tratar de situações muito 
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distintas no tempo e no espaço e por haver distinções significativas na modelagem 

econômica desses países. 

 

12. Considere as seguintes afirmativas: 

I – Para o autor, os caminhos alternativos produzidos para o enfrentamento do 

endividamento de países como França e Alemanha em meados do século XX foram um 

fator determinante na retomada do crescimento econômico e do investimento público.  

 

II – Para o autor, a questão do pagamento das dívidas dos países europeus precisa ser 

compreendida de modo menos restritivo. As formas de honrar os compromissos 

financeiros assumidos poderiam incluir estratégias alternativas como os acordos de 

anulação de parte do volume total das dívidas. 

 

III – Para o autor, a dívida europeia é uma ficção, dado que os credores são os próprios 

países da zona do euro e os devedores também. Assim, o autor argumenta que todas as 

dívidas podem ser anuladas, de modo a construir um caminho para a saúde 

macroeconômica do bloco. 

 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I, II e III 

d) I apenas 

e) II apenas 

 

13. Assinale a alternativa em que a sentença não apresenta nenhum erro de 

acentuação gráfica: 

a) É preciso cuidar do espaço urbano pois é nesse espaço que se constroem as relações 

de cidadânia. 

b) O ítem mais caro da lista dos produtos apreendidos era um automóvel de luxo, 

avaliado em cerca de 800 mil reais. 

c) Os elementos que constituem esse processo indicam evidencias nítidas de corrupção 

e isso precisa ser levado às instâncias jurídicas superiores. 

d) A condenação do réu significou uma vitória importantíssima. Trouxe à Pedro uma 

esperança na justiça e na sua própria condição de cidadão. 

e) A estrutura social constrói, de modo dialético, as estruturas de pensamento. Trata-se 

de uma dinâmica em que a realidade social se converte em realidade intrapsíquica. 

 

14. Considerando as regras de concordância, assinale a opção em que a forma 

verbal está incorreta: 

a) Podem causar sérias consequências à saúde, os alimentos processados com alta 

concentração de sódio. 

b) Permanecem por muito tempo na estrutura social os efeitos de processos de 

suspensão da democracia. 

c) Faltam aos países com economia mais frágil um poder de negociação em relação às 

mudanças climáticas. 

d) Possuem forte apelo emocional as imagens nas quais crianças migrantes ou 

refugiadas são vistas em condição de risco. 

e) Existem na atualidade muitas formas explícitas e implícitas de discriminação 

operando na sociedade brasileira. 
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PARA AS QUESTÕES 15 E 16, CONSIDERE O TEXTO ABAIXO: 

CASAMENTO 

(Adélia Prado) 

Há mulheres que dizem:  

Meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. 

Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 

Ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 

É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 

De vez em quando os cotovelos se esbarram, 

Ele fala coisas como “este foi difícil”, “prateou no ar dando rabanadas” 

E faz o gesto com a mão. 

O silêncio de quando nos vimos a primeira vez atravessa a cozinha como um rio profundo. 

Por fim, os peixes na travessa, vamos dormir. 

Coisas prateadas espocam. Somos noivo e noiva. 

 

15. Analise as três sentenças abaixo: 

I – No poema, a sequência: “escamar, abrir, retalhar e salgar” expressa uma enumeração de 

ações e isso justifica a utilização de vírgulas e da preposição “e”. 

II – O uso das aspas nos trechos “este foi difícil” e “prateou no ar dando rabanadas” é um 

recurso de pontuação para sinalizar ao leitor textos ditos por uma terceira pessoa (o 

marido) e apropriados pelo eu-lírico. 

III - A sentença “só a gente sozinhos na cozinha” é gramaticalmente correta porque “a 

gente” é um sintagma nominal que ocupa a posição do pronome ‘nós’. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I, II e III 

d) I apenas 

e) II apenas 

 

16. Sobre o poema, é correto afirmar que: 

a) O eu-lírico pretende opor duas formas de compreender a relação entre marido e 

esposa, apresentando ambas a partir de seus benefícios e propondo que cada casal 

encontre sua alternativa. 

b) O eu-lírico pretende opor duas formas de compreender a relação entre marido e 

esposa, apresentando as vantagens de uma relação pautada pela independência e 

autonomia de cada um dos sujeitos dessa relação. 

c) O eu-lírico pretende opor duas formas de compreender a relação entre marido e 

esposa, apresentando as vantagens de uma relação pautada pela subserviência das 

mulheres em relação aos homens no casamento. 

d) O eu-lírico pretende opor duas formas de compreender a relação entre marido e 

esposa, apresentando as vantagens de uma relação pautada pelo compartilhamento 

de situações cotidianas de forma significativa e afetuosa. 
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e) O eu-lírico pretende opor duas formas de compreender a relação entre marido e 

esposa, apresentando ambas a partir de seus benefícios, mas sinalizando uma 

escolha pela afirmação da mulher enquanto organizadora da vida doméstica. 

CONSIDERE O TEXTO ABAIXO PARA AS QUESTÕES 17 E 18: 

OS DIFERENTES 

Descobriu-se na Oceania, mais precisamente na ilha de Ossevaolep, um povo primitivo, 

que anda de cabeça para baixo e tem vida organizada.  

É aparentemente um povo feliz, de cabeça muito sólida e mãos reforçadas. Vendo tudo 

ao contrário, não perde tempo, entretanto, em refutar a visão normal do mundo. E o que eles 

dizem com os pés dá a impressão de serem coisas aladas, cheias de sabedoria.  

Uma comissão de cientistas europeus e americanos estuda a linguagem desses 

homens e mulheres, não tendo chegado ainda a conclusões publicáveis. Alguns professores 

tentaram imitar esses nativos e foram recolhidos ao hospital da ilha. Os “cabecences-para-

baixo”, como foram denominados à falta de melhor classificação, têm vida longa e 

desconhecem a gripe e a depressão.  

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Prosa Seleta. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003. p. 150) 

17. No trecho: “Vendo tudo ao contrário, não perde tempo, entretanto, em refutar a 

visão normal do mundo”, é correto afirmar que: 

a) O sujeito implícito nesse trecho é a expressão ‘um povo feliz’, apresentado na 

primeira sentença do parágrafo. 

b) A palavra ‘refutar’ significa, nesse contexto, ‘estudar’ ou ‘compreender’. 

c) A palavra ‘entretanto’, pode ser substituída pela palavra ‘portanto’, sem que haja 

alteração do sentido expresso no período. 

d) O verbo ‘ver’, que inicia a sentença, está conjugado no infinitivo e, por essa razão, 

ocupa função de sujeito. 

e) Do ponto de vista gramatical, seria correto incluir o acento grave indicativo de crase 

em “à visão normal do mundo”. 

 

18. Analise as sentenças abaixo: 

I – Na sentença: “Descobriu-se na Oceania, mais precisamente na ilha de Ossevaolep, um 

povo primitivo, que anda de cabeça para baixo e tem vida organizada.”, o sujeito do verbo 

“descobrir” pode ser classificado como sujeito oculto, fazendo referência a “cientistas”. 

II – No segundo parágrafo do texto, o pronome “eles” faz referência à população de 

Ossevaolep e, por analogia, é uma retomada, por referenciação, da expressão ‘um povo 

feliz’. 

III – No último parágrafo, caso eliminássemos a expressão “Uma comissão de”, o verbo 

estudar deveria, obrigatoriamente, ser conjugado no plural. 

 Está correto o que se afirma em: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I, II e III 

d) I apenas 

e) II apenas 
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PARA AS QUESTÕES 19 E 20, CONSIDERE O SEGUINTE TEXTO: 

Crítica: Coringa traz Joaquim Phoenix monstruoso, mas não é bom filme 

Conhecido pela franquia Se Beber, Não Case!, diretor Todd Phillips entrega longa tortuoso ao 
contar história de origem do vilão de Batman 

Não há muito para ver em Coringa, o filme, além da atuação de Joaquim Phoenix, 
certamente um dos intérpretes mais talentosos da sua geração. Quase cadavérico de tão 
magro, ele encarna o vilão mais icônico de Batman em sua versão, digamos, mais “crua”: 
um comediante frustrado de Gotham que coleciona humilhações e traumas, ri de maneira 
descontrolada, se contorce em uma assustadora dança da solidão e “acorda” como uma 
espécie de líder anárquico de uma sociedade doente. 

Phoenix, seguindo à risca o que já fez em outras performances elogiadas, como em O 
Mestre (2012) e Amantes (2008), surge possuído na tela. E, de certa maneira, toma o filme 
para si – o que nem sempre é bom quando há um diretor sem tanta personalidade por trás 
das câmeras. 
 

(MORAES, Felipe. Metrópoles, 01/10/2019) 

 
19. A partir da leitura do texto, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) Para o ator, o filme “Coringa” perde qualidade e não é um bom filme por causa da 

atuação desastrosa de Joaquim Phoenix. 

b) Para o autor, o fato de Joaquim Phoenix ter uma atuação excepcional prejudicou a 

direção do filme e tornou o filme ruim. 

c) Para o autor, a atuação excepcional de Joaquim Phoenix não é suficiente para tornar 

o filme bom. 

d) A expressão “possuído”, no segundo parágrafo, expressa uma visão negativa do autor 

sobre a interpretação de Joaquim Phoenix. 

e) Depreende-se do texto que Joaquim Phoenix não fez boas interpretações em filmes 

anteriores como “O Mestre” e “Amantes”, mas que, desta vez, em Coringa, conseguiu 

realizar um trabalho excelente. 

20. Analise as sentenças abaixo: 
 
I – Na primeira sentença do texto, seria possível eliminar a expressão “o filme”, que aparece 
entre vírgulas; sem causar prejuízos significativos ao sentido pretendido pelo autor. 
 
II – No segundo parágrafo do texto, seria possível substituir a palavra “performances” por 
“interpretações”, sem que houvesse alteração relevante de significado. 
 
III – A expressão “sem tanta personalidade” indica que o diretor do filme é pouco conhecido 
pelo público e, portanto, não teria seus méritos identificados por um olhar não-
especializado. 
 

Está correto o que se afirma em: 

a) I e II 

b) II e III 

c) I, II e III 

d) I apenas 

e) II apenas 

https://www.metropoles.com/entretenimento/cinema/coringa-em-carta-warner-responde-a-polemica-em-torno-do-filme
https://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/ultima-temporada-da-serie-gotham-estreia-domingo-09-06-2019
https://www.metropoles.com/entretenimento/cinema/de-nicholson-a-phoenix-conheca-todos-os-coringas-do-cinema
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QUESTÕES DE NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

 

1. Assinale a alternativa correta: 

a) O sufrágio universal corresponde ao exercício do voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, consistindo em prerrogativa dos direitos políticos de qualquer 
cidadão.  

b) O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular são também formas admitidas pela 
Constituição Federal para exercício da soberania popular.  

c) Maiores de setenta anos e menores de dezoito anos podem se alistar nos cartórios 
eleitorais competentes e, com isso, receber o direito ao exercício legítimo do voto.  

d) O eleitor estrangeiro perde seus direitos políticos apenas com a condenação criminal 
transitada em julgada, enquanto durarem seus efeitos.  

e) A elegibilidade de candidato à reeleição não será admitida no território de jurisdição 
do titular ao cônjuge e parentes consanguíneos afins até o terceiro grau ou, ainda, 
por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do 

Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses 
anteriores ao pleito.  

 

2. Considere as sentenças abaixo: 

I - Torna-se inativo o militar eleito, detentor de mais de dez anos de serviço público.  

II - A condição de elegibilidade exige respeito aos princípios da probidade administrativa, da 

moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato, e da 

normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso 

do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.  

III - São preceitos da livre criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos o 

caráter nacional, a proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo 

estrangeiros ou de subordinação a estes, o regime democrático, a prestação de contas à 

Justiça Eleitoral e o funcionamento parlamentar de acordo com a lei.   

À luz do ordenamento jurídico brasileiro: 

a) Os itens I e II estão corretos 

b) Os itens I, II e III estão corretos 

c) Apenas o item III está correto 

d) Apenas o item I está correto 

e) Apenas os itens II e III estão corretos 

 

3. Para que não perca o direito à percepção dos recursos do fundo partidário e acesso 

gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, o partido político deverá obter, nas 

eleições para a Câmara dos Deputados, o mínimo de: 

a) 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das 
unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em 
cada uma delas, apenas. 
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b) Quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 
Federação, apenas. 

c) 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das 
unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em 
cada uma delas, ou, ainda, conseguir eleger pelo menos quinze Deputados Federais 
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação  

d) 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das 
unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em 
cada uma delas, ou, ainda, conseguir eleger pelo menos quinze Deputados Federais 
distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação. 

e) 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das 
unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em 
cada uma delas, ou, ainda, conseguir eleger pelo menos quinze Deputados Federais 
distribuídos em pelo menos um quinto das unidades da Federação. 

 

4. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão 

por lei estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e 

dependerão de consulta pública às populações de Municípios interessados na criação 

de unidade federativa própria, incorporação, fusão e desmembramento entre si, após 

divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma 

da lei, mediante realização de: 

a) audiência pública 

b) sufrágio universal 

c) referendo 

d) iniciativa popular 

e) plebiscito  

 

5. Assinale a alternativa correta. 

a) É vedado conferir fé pública aos documentos emitidos pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, assim como criar distinções entre brasileiros ou preferências 
entre si, bem como estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes 
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de 
interesse público.  

b) Os potenciais de energia hidráulica são bens da União, embora seja assegurado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado 
da exploração de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e à União 
o dever de explorar, direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, os 
serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de 

água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos.  

c) Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, dispor sobre a criação, estruturação e 
atribuição de funções às Secretarias e aos órgãos da Administração Pública, assim 
como a moção de censura pública aos secretários municipais e subprefeitos em 
relação ao desempenho de suas funções.  
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d) Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, 
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento integral do 
erário, sem prejuízo da ação penal cabível.  

e) A administração municipal será exercida, em nível local, através de Subprefeituras, 
na forma estabelecida em lei, que definirá suas atribuições, número e limites 
territoriais, bem como as competências e o processo de escolha do Prefeito.  

6. O Vereador que não tomar posse, na sessão de instalação, realizada no dia 1º de 

janeiro, do primeiro ano de cada legislatura, às 15 (quinze) horas, deverá fazê-lo, 

ressalvados os casos de motivo justo e aceito pela Câmara Municipal no prazo de: 

a) 30 (trinta) dias 

b) 20 (vinte) dias 

c) 15 (quinze) dias  

d) 10 (dez) dias 

e) 5 (cinco) dias 

 

7. Considere as sentenças abaixo: 

I - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o servidor responsável nos casos privativos de 

culpa.  

II - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 

poderão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar 

nomes, símbolos ou imagens que não caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos.  

III - As obras, serviços, compras e alienações poderão ser contratados mediante processo de 

licitação pública, ou outro especificado em legislação, que assegurem igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, com exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do contrato.  

À luz da legislação brasileira: 

a) Apenas o item I está incorreto 

b) Os itens I, II e III estão incorretos 

c) Apenas o item III está correto 

d) Os itens I e II estão corretos 

e) Apenas os itens II e III estão incorretos 

8. Considerando que as regras de cálculo de proventos de aposentadoria devem ser 

disciplinadas em lei do respectivo ente federativo, os mesmos não poderão ser: 

a) inferiores ao valor do subsídio do Chefe do Poder Executivo. 

b) superiores ao valor mensal do salário mínimo. 

c) inferiores ao valor mensal do salário mínimo.  

d) superiores ao valor do subsídio do Chefe do Poder Executivo. 
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e) inferiores ao valor mensal definido para o Regime Geral de Previdência Social 

 

9. Assinale a alternativa correta: 

a) Compete privativamente à Câmara Municipal encaminhar ao Tribunal de Contas, até 
o dia 31 de março de cada ano, a prestação de contas, bem como o balanço do 
exercício findo.  

b) É dever do Prefeito eleito ou reeleito apresentar o Programa de Metas de sua gestão, 
até sessenta dias após sua posse, que conterá as prioridades: as ações estratégicas, 
os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da Administração 
Pública Municipal, Subprefeituras e Distritos da cidade, observando, no mínimo, as 
diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos, as diretrizes, as ações 
estratégicas e as demais normas da lei do Plano Diretor Estratégico.  

c) Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo serão nomeados 
dentre brasileiros com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade; idoneidade moral e reputação ilibada; notórios conhecimentos 
jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública; ou mais 

de dez anos de exercício de função ou de formação profissional que exija os 
conhecimentos mencionados no inciso anterior.  

d) A Câmara Municipal, através de suas Comissões Permanentes, na forma regimental 
e mediante prévia e ampla publicidade, convocará obrigatoriamente pelo menos 1 
(uma) audiência pública durante a tramitação de projetos de lei que versem sobre 
atenção relativa à Criança e ao Adolescente, dentre outras matérias.  

e) A discussão e votação de matéria constante da Ordem do Dia só poderá ser efetuada 
com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, dependendo sua 
aprovação do voto favorável da maioria dos Vereadores presentes à sessão, salvo as 
exceções previstas na Lei Orgânica do Município de São Paulo.  

 

10. Analise as sentenças abaixo: 

I - Compete aos Estados explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, autorizada a edição de 

medida provisória para a sua regulamentação.  

II - Compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a 

organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais.  

III - Compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão, os serviços de transporte coletivo, que tem caráter essencial, 

assim como todos os serviços públicos de interesse local  

À luz da legislação brasileira: 

a) O item I e III estão incorretos  

b) Apenas o item II está incorreto 

c) Apenas o item III está incorreto 

d) O item I e II estão incorretos 

e) Os itens I, II e III estão incorretos 


