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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I

Cidade

Uma cidade é uma área urbanizada que se diferencia
de vilas e de outras entidades urbanas através de vários
critérios, os quais incluem população, densidade
populacional ou estatuto legal, embora sua definição não
seja precisa, sendo alvo de intensas discussões. As cidades
são as áreas mais densamente povoadas do mundo. O
termo “cidade” é geralmente utilizado para designar uma
determinada entidade político-administrativa urbanizada.

Muitos estudiosos, ao longo da história, viram na
cidade não só uma das mais perfeitas invenções humanas
como o ambiente propício à criação e ao desenvolvimento
humano, pois uma cidade geralmente consiste no
agrupamento de áreas de funções diversas, entre as quais
destacam-se aquelas residenciais, comerciais e
industriais, assim como as zonas mistas (principais
caracterizadoras das cidades  contemporâneas).

A definição legal de cidade, do ponto de vista
demográfico, adotada pelo país é a do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), órgão oficial responsável
pelos censos demográficos. Segundo tal critério, qualquer
comunidade urbana caracterizada como sede de município
é considerada uma cidade, independentemente de seu
número de habitantes, sendo a parte urbanizada de seus
distritos incluída como prolongamento destas cidades.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade  (consulta em  20/10/2008,
com adaptação)

01. De acordo com o texto I, no Brasil, a definição legal
de cidade adotada pelo IBGE segue o critério:
A) local
B) histórico
C) demográfico
D) distrital

02. A característica predominante das cidades contem-
porâneas é a constituição de agrupamentos:
A) residenciais
B) comerciais
C) uniformes
D) mistos

03. Segundo o texto I, no Brasil, “qualquer comuni-
dade urbana caracterizada como sede de muni-
cípio, independente do número de habitantes”,
define-se como:
A) cidade
B) vila
C) capital
D) grupamento

04. Em “...destacam-se aquelas residenciais...”, no
2° parágrafo do texto I, o pronome aquelas substi-
tui o termo já citado no texto:
A) diversas
B) funções
C) cidades
D) áreas

05. Em “cidades contemporâneas”, pode-se substituir a
expressão em destaque, sem alteração de sentido, por:
A) contemporizadoras
B) modernas
C) megalópoles
D) oníricas

06. O adjetivo presente em “invenções humanas” esta-
belece com o substantivo a mesma relação
identificada em:
A) vinho português
B) pagamento mensal
C) movimento estudantil
D) amor fraterno

07. “Muitos estudiosos ao longo da história viram na
cidade...”. Há verbo de significado diferente da for-
ma em destaque, já que é proveniente de outro ra-
dical, em:
A) Pela janela de suas casas, todos viram os ani-

mais do circo chegarem.
B) Nunca os moradores do povoado viram tantos

desmandos.
C) As pessoas viram, na história da personagem,

sua própria história.
D) Mães viram verdadeiras leoas para defenderem

os filhos.

08. O termo “cidade” é geralmente utilizado para desig-
nar “uma dada entidade político-administrativa
urbanizada”. Substituindo-se os termos destacados
por um pronome, escreve-se CORRETAMENTE:
A) O termo “cidade” é geralmente utilizado para

designá-la.
B) O termo “cidade” é geralmente utilizado para

designar-lhe.
C) O termo “cidade” é geralmente utilizado para o

designar.
D) O termo “cidade” é geralmente utilizado para

designar a ela.

09. “...pois uma cidade geralmente consiste no agrupa-
mento de áreas de funções diversas...”. O conectivo
pois tem valor:
A) comparativo
B) explicativo
C) alternativo
D) final

10. No segmento “Muitos estudiosos, ao longo da his-
tória...” , a palavra em destaque classifica-se como
substantivo. Porém, a mesma palavra apresenta-se
como ADJETIVO em:
A) Desnecessário dizer que novos estudiosos par-

ticiparam da pesquisa.
B) É necessária a convocação imediata de estudiosos

do assunto.
C) É preciso que os alunos estudiosos tenham mais

tempo livre.

D) Aos estudiosos, a sociedade sempre dará mais valor.
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11. Em “... embora sua definição não seja precisa...”,
se substituída a palavra em destaque por outra de
igual valor, a frase mantém o mesmo sentido em:
A) Para que sua definição não seja precisa....
B) Ainda que sua definição não seja precisa...
C) A fim de que sua definição não seja precisa...
D) Logo sua definição não seja precisa...

12. Em “...geralmente utilizado para designar uma...”
Designar tem o mesmo significado que:
A) nomear
B) conclamar
C) adotar
D) enumerar

13. Em “...o ambiente propício à criação...” , ambien-
te propício é o ambiente que:
A) articula a criação
B) predomina na criação
C) proporciona a criação
D) prescinde da criação

14. Censo  e senso têm sua grafia parecida e a pronún-
cia idêntica, porém seus significados são distintos.
No mesmo caso encontram-se:
A) massa e maçã
B) taxa e tacha
C) discrição e descrição
D) vultoso e vultuoso

Com base no texto II, responda às questões de 15 a 20.
Texto II

Carta Mundial do Direito à Cidade

As cidades são, potencialmente, territórios com
grande riqueza e diversidade econômica, ambiental,
política e cultural.

A partir do I Fórum Social Mundial, representantes
de organizações e entidades comprometidas com as
lutas sociais por cidades mais justas, democráticas,
humanas e sustentáveis vêm construindo uma carta
mundial do direito à cidade que estabeleça os
compromissos e medidas que devem ser assumidos por
toda sociedade civil, pelos governos locais e nacionais
e pelos organismos internacionais para que todas as
pessoas vivam com dignidade em nossas cidades.

Para os efeitos desta carta, se consideram
cidadãos(ãs) todas as pessoas que habitam de forma
permanente ou transitória as cidades. (...) Portanto,
compreende-se o Direito à Cidade como interdependente a
todos os direitos humanos internacionalmente
reconhecidos, concebidos integralmente e inclui os direitos
civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais.

Fonte: V Fórum Social Mundial. Porto Alegre, janeiro de 2005
(texto adaptado)

15. A carta mundial do direito à cidade apresenta-se como
um documento de:
A) implementação obrigatória pelos governantes das

cidades
B) arrecadação de fundos para o desenvolvimento

das cidades e países
C) legalização das medidas de melhoria da quali-

dade de vida da população
D) recomendação de compromissos para toda a

sociedade e seus representantes

16. De acordo com o texto II, adquirem a cidadania:
A) apenas aqueles que habitam de forma perma-

nente numa cidade
B) somente as pessoas  capazes de movimentar

as riquezas de uma cidade
C) todos que moram permanente ou transitoriamen-

te nas cidades
D) só a população rural e semi-rural de uma deter-

minada região

17. “...com grande riqueza e diversidade econômica...”.
O termo diversidade tem como significado:
A) diferença
B) mudança
C) distribuição
D) condição

18. “...e se consideram cidadãos...”; a forma verbal des-
se segmento pode ser substituída, sem alteração
de sentido, por:
A) seriam considerados
B) sejam considerados
C) foram considerados
D) são considerados

19. “de forma permanente ou transitória...”; a relação
semântica existente entre os adjetivos permanen-
te e transitória repete-se em:
A) paralisado e imóvel
B) verdadeiro e mentiroso
C) administrativo e burocrático
D) flexível e macio

20. “...vêm construindo uma carta mundial do direito à
cidade...”; a palavra acentuada pela mesma razão
por que leva acento a forma verbal vêm é:
A) Todos têm que buscar o interesse coletivo.
B) Havia três questões para serem analisadas.
C) Alguém deveria se pronunciar sobre o assunto.
D) A cidade contém espaços que devem ser explo-

rados.
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL

21. É sabido que a Administração tem poderes de exer-
cer a polícia administrativa e aplicar sanções por-
que tem em vista atender ao interesse geral. Se, ao
usar tais poderes, a autoridade administrativa tem
por objetivos prejudicar um inimigo, beneficiar um
amigo ou conseguir vantagens pessoais para si ou
para terceiros, estará deixando de observar o se-
guinte princípio:
A) legalidade
B) publicidade
C) finalidade pública
D) moralidade administrativa

22. Se um agente da guarda municipal pratica um ato
excedendo sua competência legal, acaba invalidan-
do esse ato, porque ninguém pode agir em nome da
Administração fora do que a lei lhe permite. Tal hipó-
tese configura caso de abuso de autoridade por:
A) excesso de poder
B) desvio de finalidade
C) omissão da Administração
D) ilegalidade do meio empregado

23. A certeza de que um ato da Guarda Municipal pode
ser posto em execução pela própria Administração
Pública sem a necessidade de recorrer previamente
ao Poder Judiciário decorre do seguinte atributo:
A) imperatividade
B) auto-executoriedade
C) tipicidade
D) presunção de legitimidade

24. O que diferencia a atuação da polícia judiciária da
polícia administrativa exercida pela Guarda Munici-
pal é o fato de o exercício de poder da polícia admi-
nistrativa NÃO incidir sobre:
A) bens
B) direitos
C) atividades
D) pessoas

25. O prédio da sede da Guarda Municipal é exemplo
da seguinte espécie de bem público:
A) de uso comum do povo
B) de uso especial
C) dominical
D) dominial

26. A polícia administrativa exercida pela Guarda Muni-
cipal conta com diversos meios de atuação. Tais
meios podem resultar na prática de um ato adminis-
trativo que compreenda uma medida repressiva. É
exemplo de medida repressiva adotada pela Guarda
a seguinte hipótese:
A) apreensão de mercadoria
B) vistoria
C) notificação
D) fiscalização

27. Durante uma operação da Guarda Municipal, um de
seus agentes excede a suas competências e aca-
ba destruindo o veículo de um camelô. Essa hipóte-
se gera responsabilidade nos seguintes campos:
A) penal, civil e administrativo
B) penal e administrativo
C) administrativo e civil
D) penal e civil

28. Por regra constitucional, o prazo máximo de valida-
de de um concurso público, não computado o tem-
po de prorrogação, é de:
A) 4 anos
B) 3 anos
C) 5 anos
D) 2 anos

29. NÃO constitui fundamento da República Federativa
do Brasil:
A) soberania
B) defesa da paz
C) cidadania
D) pluralismo político

30. Compete aos Municípios legislar sobre o seguinte
assunto:
A) produção e consumo
B) proteção à infância e à juventude
C) trânsito
D) interesse local

31. NÃO se pode aplicar aos atos de improbidade admi-
nistrativa a seguinte pena:
A) suspensão dos direitos políticos
B) perda da função pública
C) banimento
D) indisponibilidade dos bens

32. A aposentadoria compulsória de uma servidora ocu-
pante de cargo público se dá com a seguinte idade:
A) 70 anos
B) 65 anos
C) 60 anos
D) 55 anos
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33. NÃO faz parte do processo legislativo a elaboração de:
A) leis delegadas
B) leis complementares
C) decretos
D) emendas à Constituição

34. São considerados crimes de responsabilidade os atos
do Presidente da República que atentem contra:
A) direitos dos trabalhadores
B) a probidade na administração
C) a requisição de bens
D) serviços de qualquer natureza

35. Pelas regras constitucionais, as funções da polícia
ostensiva e a preservação da ordem pública compe-
tem ao seguinte órgão:
A) polícia civil
B) guarda municipal
C) polícia federal
D) polícia militar

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

36. Aos litigantes em processos judiciais ou adminis-
trativos, a Constituição assegura, com os meios e
recursos que lhes são inerentes:
A) defesa pública e morosidade
B) improbidade e dilatação de prazos
C) contraditório e ampla defesa
D) supressão de direitos e devido processo legal

37. Caso um agente da Guarda Municipal, durante uma
operação comandada, tenha cometido ato ilegal e
abusivo de direito, ao particular caberá a impetração
da seguinte ação, para proteger seu direito líquido e
certo:
A) ação popular
B) mandado de injunção
C) habeas corpus
D) mandado de segurança

38. A Constituição só admite o trabalho perigoso para
maiores de:
A) 18 anos
B) 16 anos
C) 14 anos
D) 15 anos

39. Nos exatos termos do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, passam a ser penalmente imputáveis aque-
les que atingirem a seguinte idade:
A) 16 anos
B) 18 anos
C) 15 anos
D) 14 anos

40. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade
competente poderá aplicar ao adolescente medidas
socioeducativas. Em hipótese alguma será admiti-
da a seguinte condição:
A) internação em estabelecimento educacional
B) admoestação verbal
C) obrigação de reparar o dano
D) prestação de trabalho forçado

41. Na hipótese de um adolescente ser internado em
estabelecimento educacional, o período máximo
admitido em lei para cumprimento da medida
socioeducativa é de:
A) três anos
B) cinco anos
C) um ano
D) sete anos

42. A liberação da internação será compulsória somen-
te quando o adolescente atingir a seguinte idade:
A) 18 anos
B) 35 anos
C) 21 anos
D) 16 anos

43. Os crimes definidos no Estatuto da Criança e do
Adolescente são de ação:
A) privada incondicionada
B) pública incondicionada
C) pública condicionada
D) privada condicionada

44. Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade,
procedendo à sua apreensão sem estar em flagran-
te de ato infracional, é crime punido com:
A) detenção de 2 meses a 1 ano
B) detenção de 6 meses a 2 anos
C) reclusão de 6 meses a 2 anos
D) reclusão de 2 meses a 1 ano

45. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização de-
vida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato
ou documento de procedimento policial, administra-
tivo ou judicial relativo a criança ou adolescente a
que se atribua ato infracional é infração administrati-
va penalizada com:
A) reclusão
B) detenção
C) multa
D) demissão
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HISTÓRIA E EVOLUÇÃO URBANA DA CIDADE DO RIO
DE JANEIRO

46. Os primeiros povos que os portugueses encontraram
ao desembarcarem no Brasil pertenciam ao grupo
Tupi, que se organizava em tribos compostas de uni-
dades menores, as aldeias. Nessas aldeias, a divi-
são do trabalho era organizada segundo critérios como:
A) idade e parentesco
B) sexo e idade
C) parentesco e bravura
D) bravura e sexo

47. Ao fundar, em 1565, a vila de São Sebastião do Rio
de Janeiro, Estácio de Sá apostava no povoamento
como estratégia de combate à presença francesa
no Brasil. Esse combate em muito foi dificultado pela
aliança militar que os franceses estabeleceram com
os índios do seguinte grupo:
A) Aimoré
B) Guarani
C) Aruaque
D) Tamoio

48. A chegada da Corte portuguesa ao Rio de Janeiro,
em 1808, possibilitou a introdução de uma série de
medidas que visaram ao desenvolvimento do país e à
modernização da administração do império lusitano.
Entre essas medidas, registra-se a:
A) fundação da Casa da Moeda
B) atuação da Missão Artística Inglesa
C) criação da Escola de Magistratura
D) construção da rede de cabos submarinos

49. É consenso entre os historiadores que a transferên-
cia da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, na
segunda metade do século XVIII, foi motivada pela
seguinte razão estratégica:
A) premência de reverter os efeitos do bloqueio

continental napoleônico
B) urgência na construção de uma feitoria real para

a defesa do litoral
C) necessidade de controlar a entrada e a saída do

ouro das Minas Gerais
D) possibilidade de acesso privilegiado ao comércio

marítimo platino

50. Em janeiro de 1502, uma expedição portuguesa che-
gou à Baía de Guanabara. Acreditando que a mes-
ma fosse um grande rio, os lusitanos acabaram no-
meando de Rio de Janeiro o local que é hoje o nos-
so município.
Essa expedição exploradora, iniciada, na realidade,
em 1501, foi comandada por:
A) Duarte Pacheco
B) Gaspar de Lemos
C) Cristóvão Jacques
D) Gonçalo Coelho




