
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e 

quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 

 
 

 
 

CEM 
 

CADERNO DE EXERCÍCIOS MASTER 
 

 
 

Português 
 
 

Polícia Legislativa – 
Câmara dos Deputados 

 

 

 

 

Período: 2007-2017 

 



Português 

Polícia Legislativa – Câmara dos Deputados 

2 
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e 

quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 
 

 

Sumário 
Português ...................................................................................................................................................................... 3 

Substantivo ............................................................................................................................................................... 3 

Análise Sintática ....................................................................................................................................................... 3 

Colocação pronominal (sintaxe) ............................................................................................................................. 4 

Pontuação.................................................................................................................................................................. 4 

Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções etc) ............................... 5 

Semântica .................................................................................................................................................................. 5 

Variações linguísticas (forma e informal) ............................................................................................................. 6 

Interpretação de Textos (compreensão) ................................................................................................................ 7 

Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. .............................................................. 11 

Análise das estruturas linguísticas do texto ....................................................................................................... 13 

Vocábulo "que" ....................................................................................................................................................... 14 

Gabarito....................................................................................................................................................................... 14 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Português 

Polícia Legislativa – Câmara dos Deputados 

3 
Todos os direitos reservados ao Master Juris. São proibidas a reprodução e 

quaisquer outras formas de compartilhamento. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Português 

Substantivo 
 
 
1) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 

A atividade policial pode ser verificada em quase todas as organizações políticas que conhecemos, desde 
as cidades-estado gregas até os Estados atuais. Entretanto, o seu sentido e a forma como é realizada têm 
variado ao longo do tempo. A ideia de polícia que temos hoje é produto de fatores estruturais e 
organizacionais que moldaram seu processo histórico de transformação. 
 
A palavra “polícia” deriva do termo grego polis, usado para descrever a constituição e organização da 
autoridade coletiva. Tem a mesma origem da palavra “política”, relativa ao exercício dessa autoridade 
coletiva. Assim, podemos perceber que a ideia de polícia está intimamente ligada à noção de política. Não 
há como dissociá-las. A atividade de polícia é, portanto, política, uma vez que diz respeito à forma como a 
autoridade coletiva exerce seu poder. 
 
Arthur T. M. Costa. Polícia, controle social e democracia. In: Arthur Trindade Maranhão Costa. Entre a lei 
e a ordem. Rio de Janeiro: FGV, 2004, p. 93. Internet: <www.necvu.ifcs.ufrj.br> (com adaptações). 
 
Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. 
  
A substituição de “cidades-estado” por cidades-estados não prejudicaria a correção gramatical do texto. 
 Certo 
 Errado 

Análise Sintática 
 
2) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A história eleitoral do Brasil é uma das mais ricas do mundo. Durante o período colonial, a população das 
vilas e cidades elegia os representantes dos conselhos municipais. As primeiras eleições gerais para 
escolha dos representantes à Corte de Lisboa ocorreram em 1821. No ano seguinte, foi promulgada a 
primeira lei eleitoral brasileira, que regulou as eleições dos representantes da Constituinte de 1823. Desde 
1824, quando aconteceu a primeira eleição pós-independência, foram eleitas cinquenta e uma legislaturas 
para a Câmara dos Deputados. Somente durante o Estado Novo (1937-1945), as eleições para a Câmara 
foram suspensas. 
 
Hoje, os eleitores escolhem os representantes para os principais postos de poder (presidente, senador, 
deputado federal, governador, deputado estadual, prefeito e vereador) e pouca gente duvida da 
legitimidade do processo eleitoral brasileiro. As fraudes foram praticamente eliminadas. A urna eletrônica 
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permite que os resultados sejam proclamados poucas horas depois do pleito. As eleições são competitivas, 
com enorme oferta de candidatos e partidos (uma média de trinta partidos por eleição). Quatro em cada 
cinco adultos compareceram às últimas eleições para votar. O sufrágio é universal, pois já não existem 
restrições significativas que impeçam qualquer cidadão com pelo menos dezesseis anos de idade de ser 
eleitor. Hoje, o Brasil tem o terceiro maior eleitorado do planeta, perdendo apenas para a Índia e os 
Estados Unidos da América. 
 
Jairo Marconi Nicolau. História do voto no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. 7-8 (com adaptações). 
 
Em relação ao texto acima, julgue o seguinte item. 
  
Os termos “eleitores”, “gente”, “fraudes”, “restrições” e “Brasil” são núcleos do sujeito da oração em que 
se inserem. 
 Certo 
 Errado 

Colocação pronominal (sintaxe) 
 
3) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A atividade policial pode ser verificada em quase todas as organizações políticas que conhecemos, desde 
as cidades-estado gregas até os Estados atuais. Entretanto, o seu sentido e a forma como é realizada têm 
variado ao longo do tempo. A ideia de polícia que temos hoje é produto de fatores estruturais e 
organizacionais que moldaram seu processo histórico de transformação. 
 
A palavra “polícia” deriva do termo grego polis, usado para descrever a constituição e organização da 
autoridade coletiva. Tem a mesma origem da palavra “política”, relativa ao exercício dessa autoridade 
coletiva. Assim, podemos perceber que a ideia de polícia está intimamente ligada à noção de política. Não 
há como dissociá-las. A atividade de polícia é, portanto, política, uma vez que diz respeito à forma como a 
autoridade coletiva exerce seu poder. 
 
Arthur T. M. Costa. Polícia, controle social e democracia. In: Arthur Trindade Maranhão Costa. Entre a lei 
e a ordem. Rio de Janeiro: FGV, 2004, p. 93. Internet: <www.necvu.ifcs.ufrj.br> (com adaptações). 
 
Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. 
  
O trecho “Não há como dissociá-las” poderia ser corretamente reescrito de diferentes maneiras, a exemplo 
das seguintes: É impossível separá-las; Não há forma de as dissociar; Não separam-se. 
 Certo 
 Errado 

Pontuação 
 
4) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A história eleitoral do Brasil é uma das mais ricas do mundo. Durante o período colonial, a população das 
vilas e cidades elegia os representantes dos conselhos municipais. As primeiras eleições gerais para 
escolha dos representantes à Corte de Lisboa ocorreram em 1821. No ano seguinte, foi promulgada a 
primeira lei eleitoral brasileira, que regulou as eleições dos representantes da Constituinte de 1823. Desde 
1824, quando aconteceu a primeira eleição pós-independência, foram eleitas cinquenta e uma legislaturas 
para a Câmara dos Deputados. Somente durante o Estado Novo (1937-1945), as eleições para a Câmara 
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foram suspensas. 
 
Hoje, os eleitores escolhem os representantes para os principais postos de poder (presidente, senador, 
deputado federal, governador, deputado estadual, prefeito e vereador) e pouca gente duvida da 
legitimidade do processo eleitoral brasileiro. As fraudes foram praticamente eliminadas. A urna eletrônica 
permite que os resultados sejam proclamados poucas horas depois do pleito. As eleições são competitivas, 
com enorme oferta de candidatos e partidos (uma média de trinta partidos por eleição). Quatro em cada 
cinco adultos compareceram às últimas eleições para votar. O sufrágio é universal, pois já não existem 
restrições significativas que impeçam qualquer cidadão com pelo menos dezesseis anos de idade de ser 
eleitor. Hoje, o Brasil tem o terceiro maior eleitorado do planeta, perdendo apenas para a Índia e os 
Estados Unidos da América. 
 
Jairo Marconi Nicolau. História do voto no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. 7-8 (com adaptações). 
 
Em relação ao texto acima, julgue o seguinte item. 
  
No primeiro parágrafo, quatro períodos são iniciados por elemento adverbial, o que justifica a colocação 
de vírgula logo após “colonial”, “seguinte”, “1824” e “(1937-1945)”. 
 Certo 
 Errado 

Coesão (Anáfora, Catáfora, Uso dos Conectores - Pronomes relativos, Conjunções 
etc) 

 
5) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
  
Julgue o item subsequente, relativo ao diálogo entre os personagens Calvin e sua professora, Dona 
Doroteia, apresentado na tirinha acima. 
 
No terceiro quadrinho, a expressão “Sendo assim” poderia, sem prejuízo para a correção e a coerência do 
texto, ser substituída por qualquer um dos seguintes conectores: Portanto, Por conseguinte, Conquanto. 
 Certo 
 Errado 

Semântica 
 
6) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A democracia já não se reduz a uma esperança, não é mais uma questão, não é apenas um direito, não é 
somente o apanágio de uma cidade ilustrada como Atenas, ou de um grande povo como o romano: é 
mais, é tudo nas sociedades modernas. De mera previsão, converteu-se em fato; de opinião controversa, 
transformou-se em realidade viva; deixou de ser puro direito para ser direito e força; passou de simples 
fenômeno local a lei universal e onipotente. 
 
Enquanto alguns discutem ainda se ela deve ser, já ela é. Como o crescer silencioso, mas incessante, do 
fluxo do oceano, sobe e espraia-se calada, mas continuamente. Cada onda que se aproxima, e recua 
depois, estende os limites do poderoso elemento. Os espíritos que não veem muito deixam-se dormir, 
entretanto, recostados indolentemente à margem que as águas não tardarão em invadir, porque a 
enchente cresce linha a linha sem que a percebam, e, como a onda retrocede sempre, parece-lhes que, 
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retrocedendo, perdeu todo o terreno vencido. Embora alguma onda mais impetuosa, como que os 
advertindo, jogue de longe sobre eles a espuma. Riem dela, porque a veem retrair-se logo após; 
persuadidos de que têm subjugado o oceano quando mandam pelos seus serviçais antepor-lhe a cautela 
de algum quebra-mar que dure pela vida de uma ou duas gerações. Cuidam ter desse modo segurado a 
sua casa e o futuro dos filhos. Mas o frágil anteparo, minado pela ação imperceptível das águas, esboroa-
se um bom dia, malogrando-lhes os cálculos, quando não mais que isso. 
 
A aristocracia teve a sua época e passou. A realeza teve a sua, e extinguiu-se também. Chegou a vez da 
democracia, e esta permanecerá para sempre. Por quê? Porque a aristocracia era a sujeição de todos a 
poucos, era o privilégio, a hereditariedade, que, na propriedade individual, é legítima, por ser 
consequência do trabalho, mas que, em política, é absurda, porque exclui do governo a vontade dos 
governados e submete o merecimento à incapacidade. A realeza também era o privilégio, ainda mais 
restrito, mais concentrado, personificado em um indivíduo, circunscrito a uma família. A democracia, essa 
é a negação das castas, das exclusões arbitrárias, e a consagração do direito: por isso, não morre. 
 
Rui Barbosa. Obras completas de Rui Barbosa. Vol. I (1865-1871), tomo I, p. 19-20. Internet: 
<www.casaruibarbosa.gov.br> (com adaptações). 
 
Julgue o item, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 
  
Seriam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto caso as palavras “apanágio”, “esboroa-se” e 
“castas” fossem substituídas, respectivamente, por privilégio, desmorona e rígidas estratificações sociais. 
 Certo 
 Errado 

Variações linguísticas (forma e informal) 

 
7) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A democracia já não se reduz a uma esperança, não é mais uma questão, não é apenas um direito, não é 
somente o apanágio de uma cidade ilustrada como Atenas, ou de um grande povo como o romano: é 
mais, é tudo nas sociedades modernas. De mera previsão, converteu-se em fato; de opinião controversa, 
transformou-se em realidade viva; deixou de ser puro direito para ser direito e força; passou de simples 
fenômeno local a lei universal e onipotente. 
 
Enquanto alguns discutem ainda se ela deve ser, já ela é. Como o crescer silencioso, mas incessante, do 
fluxo do oceano, sobe e espraia-se calada, mas continuamente. Cada onda que se aproxima, e recua 
depois, estende os limites do poderoso elemento. Os espíritos que não veem muito deixam-se dormir, 
entretanto, recostados indolentemente à margem que as águas não tardarão em invadir, porque a 
enchente cresce linha a linha sem que a percebam, e, como a onda retrocede sempre, parece-lhes que, 
retrocedendo, perdeu todo o terreno vencido. Embora alguma onda mais impetuosa, como que os 
advertindo, jogue de longe sobre eles a espuma. Riem dela, porque a veem retrair-se logo após; 
persuadidos de que têm subjugado o oceano quando mandam pelos seus serviçais antepor-lhe a cautela 
de algum quebra-mar que dure pela vida de uma ou duas gerações. Cuidam ter desse modo segurado a 
sua casa e o futuro dos filhos. Mas o frágil anteparo, minado pela ação imperceptível das águas, esboroa-
se um bom dia, malogrando-lhes os cálculos, quando não mais que isso. 
 
A aristocracia teve a sua época e passou. A realeza teve a sua, e extinguiu-se também. Chegou a vez da 
democracia, e esta permanecerá para sempre. Por quê? Porque a aristocracia era a sujeição de todos a 
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poucos, era o privilégio, a hereditariedade, que, na propriedade individual, é legítima, por ser 
consequência do trabalho, mas que, em política, é absurda, porque exclui do governo a vontade dos 
governados e submete o merecimento à incapacidade. A realeza também era o privilégio, ainda mais 
restrito, mais concentrado, personificado em um indivíduo, circunscrito a uma família. A democracia, essa 
é a negação das castas, das exclusões arbitrárias, e a consagração do direito: por isso, não morre. 
 
Rui Barbosa. Obras completas de Rui Barbosa. Vol. I (1865-1871), tomo I, p. 19-20. Internet: 
<www.casaruibarbosa.gov.br> (com adaptações). 
 
Julgue o item, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 
 
A linguagem empregada no texto é adequada à correspondência oficial, com exceção da utilizada no 
segundo parágrafo, em que predomina a conotação. 
 Certo 
 Errado 

Interpretação de Textos (compreensão) 
 
8) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A história eleitoral do Brasil é uma das mais ricas do mundo. Durante o período colonial, a população das 
vilas e cidades elegia os representantes dos conselhos municipais. As primeiras eleições gerais para 
escolha dos representantes à Corte de Lisboa ocorreram em 1821. No ano seguinte, foi promulgada a 
primeira lei eleitoral brasileira, que regulou as eleições dos representantes da Constituinte de 1823. Desde 
1824, quando aconteceu a primeira eleição pós-independência, foram eleitas cinquenta e uma legislaturas 
para a Câmara dos Deputados. Somente durante o Estado Novo (1937-1945), as eleições para a Câmara 
foram suspensas. 
 
Hoje, os eleitores escolhem os representantes para os principais postos de poder (presidente, senador, 
deputado federal, governador, deputado estadual, prefeito e vereador) e pouca gente duvida da 
legitimidade do processo eleitoral brasileiro. As fraudes foram praticamente eliminadas. A urna eletrônica 
permite que os resultados sejam proclamados poucas horas depois do pleito. As eleições são competitivas, 
com enorme oferta de candidatos e partidos (uma média de trinta partidos por eleição). Quatro em cada 
cinco adultos compareceram às últimas eleições para votar. O sufrágio é universal, pois já não existem 
restrições significativas que impeçam qualquer cidadão com pelo menos dezesseis anos de idade de ser 
eleitor. Hoje, o Brasil tem o terceiro maior eleitorado do planeta, perdendo apenas para a Índia e os 
Estados Unidos da América. 
 
Jairo Marconi Nicolau. História do voto no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. 7-8 (com adaptações). 
 
Em relação ao texto acima, julgue o seguinte item. 
  
Nesse texto, o autor louva o processo eleitoral no Brasil, onde, segundo ele, a tecnologia e a inexistência de 
fraudes concorrem para o reconhecimento da legitimidade desse processo. 
 Certo 
 Errado 
 
9) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A história eleitoral do Brasil é uma das mais ricas do mundo. Durante o período colonial, a população das 
vilas e cidades elegia os representantes dos conselhos municipais. As primeiras eleições gerais para 
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escolha dos representantes à Corte de Lisboa ocorreram em 1821. No ano seguinte, foi promulgada a 
primeira lei eleitoral brasileira, que regulou as eleições dos representantes da Constituinte de 1823. Desde 
1824, quando aconteceu a primeira eleição pós-independência, foram eleitas cinquenta e uma legislaturas 
para a Câmara dos Deputados. Somente durante o Estado Novo (1937-1945), as eleições para a Câmara 
foram suspensas. 
 
Hoje, os eleitores escolhem os representantes para os principais postos de poder (presidente, senador, 
deputado federal, governador, deputado estadual, prefeito e vereador) e pouca gente duvida da 
legitimidade do processo eleitoral brasileiro. As fraudes foram praticamente eliminadas. A urna eletrônica 
permite que os resultados sejam proclamados poucas horas depois do pleito. As eleições são competitivas, 
com enorme oferta de candidatos e partidos (uma média de trinta partidos por eleição). Quatro em cada 
cinco adultos compareceram às últimas eleições para votar. O sufrágio é universal, pois já não existem 
restrições significativas que impeçam qualquer cidadão com pelo menos dezesseis anos de idade de ser 
eleitor. Hoje, o Brasil tem o terceiro maior eleitorado do planeta, perdendo apenas para a Índia e os 
Estados Unidos da América. 
 
Jairo Marconi Nicolau. História do voto no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. 7-8 (com adaptações). 
 
Em relação ao texto acima, julgue o seguinte item. 
Conclui-se da leitura do texto que a magnitude numérica do eleitorado brasileiro, o “terceiro maior” do 
planeta, decorre da disposição de 80% dos brasileiros de comparecer às eleições. 
 Certo 
 Errado 
 
10) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A atividade policial pode ser verificada em quase todas as organizações políticas que conhecemos, desde 
as cidades-estado gregas até os Estados atuais. Entretanto, o seu sentido e a forma como é realizada têm 
variado ao longo do tempo. A ideia de polícia que temos hoje é produto de fatores estruturais e 
organizacionais que moldaram seu processo histórico de transformação. 
 
A palavra “polícia” deriva do termo grego polis, usado para descrever a constituição e organização da 
autoridade coletiva. Tem a mesma origem da palavra “política”, relativa ao exercício dessa autoridade 
coletiva. Assim, podemos perceber que a ideia de polícia está intimamente ligada à noção de política. Não 
há como dissociá-las. A atividade de polícia é, portanto, política, uma vez que diz respeito à forma como a 
autoridade coletiva exerce seu poder. 
 
Arthur T. M. Costa. Polícia, controle social e democracia. In: Arthur Trindade Maranhão Costa. Entre a lei 
e a ordem. Rio de Janeiro: FGV, 2004, p. 93. Internet: <www.necvu.ifcs.ufrj.br> (com adaptações). 
 
Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. 
 
A informação a respeito da etimologia dos vocábulos ‘polícia' e ‘política’ fundamenta a conclusão do 
autor, introduzida pela palavra “Assim”. 
 Certo 
 Errado 
 
11) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A atividade policial pode ser verificada em quase todas as organizações políticas que conhecemos, desde 
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as cidades-estado gregas até os Estados atuais. Entretanto, o seu sentido e a forma como é realizada têm 
variado ao longo do tempo. A ideia de polícia que temos hoje é produto de fatores estruturais e 
organizacionais que moldaram seu processo histórico de transformação. 
 
A palavra “polícia” deriva do termo grego polis, usado para descrever a constituição e organização da 
autoridade coletiva. Tem a mesma origem da palavra “política”, relativa ao exercício dessa autoridade 
coletiva. Assim, podemos perceber que a ideia de polícia está intimamente ligada à noção de política. Não 
há como dissociá-las. A atividade de polícia é, portanto, política, uma vez que diz respeito à forma como a 
autoridade coletiva exerce seu poder. 
 
Arthur T. M. Costa. Polícia, controle social e democracia. In: Arthur Trindade Maranhão Costa. Entre a lei 
e a ordem. Rio de Janeiro: FGV, 2004, p. 93. Internet: <www.necvu.ifcs.ufrj.br> (com adaptações). 
 
Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. 
  
Da leitura do texto conclui-se que a ação da polícia depende diretamente da ação dos ocupantes de cargos 
políticos na sociedade, os responsáveis pelos “fatores estruturais e organizacionais” que definem a 
atividade policial. 
 Certo 
 Errado 
 
 
12) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A democracia já não se reduz a uma esperança, não é mais uma questão, não é apenas um direito, não é 
somente o apanágio de uma cidade ilustrada como Atenas, ou de um grande povo como o romano: é 
mais, é tudo nas sociedades modernas. De mera previsão, converteu-se em fato; de opinião controversa, 
transformou-se em realidade viva; deixou de ser puro direito para ser direito e força; passou de simples 
fenômeno local a lei universal e onipotente. 
 
Enquanto alguns discutem ainda se ela deve ser, já ela é. Como o crescer silencioso, mas incessante, do 
fluxo do oceano, sobe e espraia-se calada, mas continuamente. Cada onda que se aproxima, e recua 
depois, estende os limites do poderoso elemento. Os espíritos que não veem muito deixam-se dormir, 
entretanto, recostados indolentemente à margem que as águas não tardarão em invadir, porque a 
enchente cresce linha a linha sem que a percebam, e, como a onda retrocede sempre, parece-lhes que, 
retrocedendo, perdeu todo o terreno vencido. Embora alguma onda mais impetuosa, como que os 
advertindo, jogue de longe sobre eles a espuma. Riem dela, porque a veem retrair-se logo após; 
persuadidos de que têm subjugado o oceano quando mandam pelos seus serviçais antepor-lhe a cautela 
de algum quebra-mar que dure pela vida de uma ou duas gerações. Cuidam ter desse modo segurado a 
sua casa e o futuro dos filhos. Mas o frágil anteparo, minado pela ação imperceptível das águas, esboroa-
se um bom dia, malogrando-lhes os cálculos, quando não mais que isso. 
 
A aristocracia teve a sua época e passou. A realeza teve a sua, e extinguiu-se também. Chegou a vez da 
democracia, e esta permanecerá para sempre. Por quê? Porque a aristocracia era a sujeição de todos a 
poucos, era o privilégio, a hereditariedade, que, na propriedade individual, é legítima, por ser 
consequência do trabalho, mas que, em política, é absurda, porque exclui do governo a vontade dos 
governados e submete o merecimento à incapacidade. A realeza também era o privilégio, ainda mais 
restrito, mais concentrado, personificado em um indivíduo, circunscrito a uma família. A democracia, essa 
é a negação das castas, das exclusões arbitrárias, e a consagração do direito: por isso, não morre. 
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Rui Barbosa. Obras completas de Rui Barbosa. Vol. I (1865-1871), tomo I, p. 19-20. Internet: 
<www.casaruibarbosa.gov.br> (com adaptações). 
 
Julgue o item, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 
  
Evidencia-se, no texto, o entusiasmo do autor por um regime político e econômico que garantisse a todos 
os cidadãos iguais oportunidades de representação política e de acesso aos bens existentes na 
comunidade. 
 Certo 
 Errado 
 
13) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A democracia já não se reduz a uma esperança, não é mais uma questão, não é apenas um direito, não é 
somente o apanágio de uma cidade ilustrada como Atenas, ou de um grande povo como o romano: é 
mais, é tudo nas sociedades modernas. De mera previsão, converteu-se em fato; de opinião controversa, 
transformou-se em realidade viva; deixou de ser puro direito para ser direito e força; passou de simples 
fenômeno local a lei universal e onipotente. 
 
Enquanto alguns discutem ainda se ela deve ser, já ela é. Como o crescer silencioso, mas incessante, do 
fluxo do oceano, sobe e espraia-se calada, mas continuamente. Cada onda que se aproxima, e recua 
depois, estende os limites do poderoso elemento. Os espíritos que não veem muito deixam-se dormir, 
entretanto, recostados indolentemente à margem que as águas não tardarão em invadir, porque a 
enchente cresce linha a linha sem que a percebam, e, como a onda retrocede sempre, parece-lhes que, 
retrocedendo, perdeu todo o terreno vencido. Embora alguma onda mais impetuosa, como que os 
advertindo, jogue de longe sobre eles a espuma. Riem dela, porque a veem retrair-se logo após; 
persuadidos de que têm subjugado o oceano quando mandam pelos seus serviçais antepor-lhe a cautela 
de algum quebra-mar que dure pela vida de uma ou duas gerações. Cuidam ter desse modo segurado a 
sua casa e o futuro dos filhos. Mas o frágil anteparo, minado pela ação imperceptível das águas, esboroa-
se um bom dia, malogrando-lhes os cálculos, quando não mais que isso. 
 
A aristocracia teve a sua época e passou. A realeza teve a sua, e extinguiu-se também. Chegou a vez da 
democracia, e esta permanecerá para sempre. Por quê? Porque a aristocracia era a sujeição de todos a 
poucos, era o privilégio, a hereditariedade, que, na propriedade individual, é legítima, por ser 
consequência do trabalho, mas que, em política, é absurda, porque exclui do governo a vontade dos 
governados e submete o merecimento à incapacidade. A realeza também era o privilégio, ainda mais 
restrito, mais concentrado, personificado em um indivíduo, circunscrito a uma família. A democracia, essa 
é a negação das castas, das exclusões arbitrárias, e a consagração do direito: por isso, não morre. 
 
Rui Barbosa. Obras completas de Rui Barbosa. Vol. I (1865-1871), tomo I, p. 19-20. Internet: 
<www.casaruibarbosa.gov.br> (com adaptações). 
 
Julgue o item, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 
  
Utilizando-se de metáforas, o autor constrói texto argumentativo em que a democracia é retratada como o 
oceano e suas ondas, e os que nela não creem, representados como os “espíritos que não veem muito”. 
 Certo 
 Errado 
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14) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
 
  
Julgue o item subsequente, relativo ao diálogo entre os personagens Calvin e sua professora, Dona 
Doroteia, apresentado na tirinha acima. 
  
São elementos de humor na tirinha o uso, por uma criança, de linguagem técnica própria de adultos e o 
emprego da palavra “ditadura” para designar a obrigação do aluno de permanecer em sala de aula. 
 Certo 
 Errado 

Reescritura de Frases. Substituição de palavras ou trechos de texto. 
 
15) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A história eleitoral do Brasil é uma das mais ricas do mundo. Durante o período colonial, a população das 
vilas e cidades elegia os representantes dos conselhos municipais. As primeiras eleições gerais para 
escolha dos representantes à Corte de Lisboa ocorreram em 1821. No ano seguinte, foi promulgada a 
primeira lei eleitoral brasileira, que regulou as eleições dos representantes da Constituinte de 1823. Desde 
1824, quando aconteceu a primeira eleição pós-independência, foram eleitas cinquenta e uma legislaturas 
para a Câmara dos Deputados. Somente durante o Estado Novo (1937-1945), as eleições para a Câmara 
foram suspensas. 
 
Hoje, os eleitores escolhem os representantes para os principais postos de poder (presidente, senador, 
deputado federal, governador, deputado estadual, prefeito e vereador) e pouca gente duvida da 
legitimidade do processo eleitoral brasileiro. As fraudes foram praticamente eliminadas. A urna eletrônica 
permite que os resultados sejam proclamados poucas horas depois do pleito. As eleições são competitivas, 
com enorme oferta de candidatos e partidos (uma média de trinta partidos por eleição). Quatro em cada 
cinco adultos compareceram às últimas eleições para votar. O sufrágio é universal, pois já não existem 
restrições significativas que impeçam qualquer cidadão com pelo menos dezesseis anos de idade de ser 
eleitor. Hoje, o Brasil tem o terceiro maior eleitorado do planeta, perdendo apenas para a Índia e os 
Estados Unidos da América. 
 
Jairo Marconi Nicolau. História do voto no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. 7-8 (com adaptações). 
 
Em relação ao texto acima, julgue o seguinte item. 
 
Seriam mantidos o sentido original e a correção gramatical do texto se o período “No ano seguinte (...) 
Constituinte de 1823” fosse assim reescrito: Promulgou-se, um ano depois, a primeira lei referente às 
eleições no país, a qual estabeleceu o pleito para a escolha dos representantes da Assembleia Constituinte 
de 1823. 
 Certo 
 Errado 
 
16) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A democracia já não se reduz a uma esperança, não é mais uma questão, não é apenas um direito, não é 
somente o apanágio de uma cidade ilustrada como Atenas, ou de um grande povo como o romano: é 
mais, é tudo nas sociedades modernas. De mera previsão, converteu-se em fato; de opinião controversa, 
transformou-se em realidade viva; deixou de ser puro direito para ser direito e força; passou de simples 
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fenômeno local a lei universal e onipotente. 
 
Enquanto alguns discutem ainda se ela deve ser, já ela é. Como o crescer silencioso, mas incessante, do 
fluxo do oceano, sobe e espraia-se calada, mas continuamente. Cada onda que se aproxima, e recua 
depois, estende os limites do poderoso elemento. Os espíritos que não veem muito deixam-se dormir, 
entretanto, recostados indolentemente à margem que as águas não tardarão em invadir, porque a 
enchente cresce linha a linha sem que a percebam, e, como a onda retrocede sempre, parece-lhes que, 
retrocedendo, perdeu todo o terreno vencido. Embora alguma onda mais impetuosa, como que os 
advertindo, jogue de longe sobre eles a espuma. Riem dela, porque a veem retrair-se logo após; 
persuadidos de que têm subjugado o oceano quando mandam pelos seus serviçais antepor-lhe a cautela 
de algum quebra-mar que dure pela vida de uma ou duas gerações. Cuidam ter desse modo segurado a 
sua casa e o futuro dos filhos. Mas o frágil anteparo, minado pela ação imperceptível das águas, esboroa-
se um bom dia, malogrando-lhes os cálculos, quando não mais que isso. 
 
A aristocracia teve a sua época e passou. A realeza teve a sua, e extinguiu-se também. Chegou a vez da 
democracia, e esta permanecerá para sempre. Por quê? Porque a aristocracia era a sujeição de todos a 
poucos, era o privilégio, a hereditariedade, que, na propriedade individual, é legítima, por ser 
consequência do trabalho, mas que, em política, é absurda, porque exclui do governo a vontade dos 
governados e submete o merecimento à incapacidade. A realeza também era o privilégio, ainda mais 
restrito, mais concentrado, personificado em um indivíduo, circunscrito a uma família. A democracia, essa 
é a negação das castas, das exclusões arbitrárias, e a consagração do direito: por isso, não morre. 
 
Rui Barbosa. Obras completas de Rui Barbosa. Vol. I (1865-1871), tomo I, p. 19-20. Internet: 
<www.casaruibarbosa.gov.br> (com adaptações). 
 
Julgue o item, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 
 
Respeitando-se as regras gramaticais, as ideias desenvolvidas no último parágrafo do texto podem ser 
assim sintetizadas: O respeito a igualdade de todos perante a lei é fonte da superioridade da democracia 
frente à outros sistemas políticos, o que garante-lhe sua perenidade. 
 Certo 
 Errado 
 
17) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A democracia já não se reduz a uma esperança, não é mais uma questão, não é apenas um direito, não é 
somente o apanágio de uma cidade ilustrada como Atenas, ou de um grande povo como o romano: é 
mais, é tudo nas sociedades modernas. De mera previsão, converteu-se em fato; de opinião controversa, 
transformou-se em realidade viva; deixou de ser puro direito para ser direito e força; passou de simples 
fenômeno local a lei universal e onipotente. 
 
Enquanto alguns discutem ainda se ela deve ser, já ela é. Como o crescer silencioso, mas incessante, do 
fluxo do oceano, sobe e espraia-se calada, mas continuamente. Cada onda que se aproxima, e recua 
depois, estende os limites do poderoso elemento. Os espíritos que não veem muito deixam-se dormir, 
entretanto, recostados indolentemente à margem que as águas não tardarão em invadir, porque a 
enchente cresce linha a linha sem que a percebam, e, como a onda retrocede sempre, parece-lhes que, 
retrocedendo, perdeu todo o terreno vencido. Embora alguma onda mais impetuosa, como que os 
advertindo, jogue de longe sobre eles a espuma. Riem dela, porque a veem retrair-se logo após; 
persuadidos de que têm subjugado o oceano quando mandam pelos seus serviçais antepor-lhe a cautela 
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de algum quebra-mar que dure pela vida de uma ou duas gerações. Cuidam ter desse modo segurado a 
sua casa e o futuro dos filhos. Mas o frágil anteparo, minado pela ação imperceptível das águas, esboroa-
se um bom dia, malogrando-lhes os cálculos, quando não mais que isso. 
 
A aristocracia teve a sua época e passou. A realeza teve a sua, e extinguiu-se também. Chegou a vez da 
democracia, e esta permanecerá para sempre. Por quê? Porque a aristocracia era a sujeição de todos a 
poucos, era o privilégio, a hereditariedade, que, na propriedade individual, é legítima, por ser 
consequência do trabalho, mas que, em política, é absurda, porque exclui do governo a vontade dos 
governados e submete o merecimento à incapacidade. A realeza também era o privilégio, ainda mais 
restrito, mais concentrado, personificado em um indivíduo, circunscrito a uma família. A democracia, essa 
é a negação das castas, das exclusões arbitrárias, e a consagração do direito: por isso, não morre. 
 
Rui Barbosa. Obras completas de Rui Barbosa. Vol. I (1865-1871), tomo I, p. 19-20. Internet: 
<www.casaruibarbosa.gov.br> (com adaptações). 
 
Julgue o item, relativo às ideias e a aspectos linguísticos do texto acima. 
  
Conservando-se a coerência e correção gramatical do texto, o primeiro período do primeiro parágrafo 
poderia ser assim reescrito: A democracia deixou de ser apenas uma esperança, uma questão, um direito; 
abdicou de seu papel de mero apanágio de uma cidade adornada como Atenas ou de um povo admirável 
como os romanos: hoje, para as sociedades modernas, ela é mais, é tudo. 
 Certo 
 Errado 

Análise das estruturas linguísticas do texto 
 
18) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
No momento em que se completa o cinquentenário do golpe de 1964, as condições são propícias para 
análises menos afetadas pelo calor dos acontecimentos. A distância no tempo favorece um olhar mais 
analítico e menos passional, ainda que interessado politicamente e compromissado com o repúdio à 
violência e ao autoritarismo. 
 
(...) 
 
É importante pesquisar a ditadura, assim como divulgar o conhecimento produzido e enfrentar as 
polêmicas que ele inexoravelmente provoca. Além de disputas inerentes à lógica do conhecimento por si, 
está em jogo a formação política dos cidadãos brasileiros. Tal aspecto da é, em particular, significativo 
entre nós porque, no Brasil, é muito numeroso o grupo de pessoas que desconhece o passado recente. 
 
Ao contrário do que muitos têm apregoado, o melhor não é “virar a página” no que se refere ao período 
da ditadura. Escolha mais adequada é empreender uma apropriação crítica desse passado político recente, 
tanto para consolidar nossa frágil cidadania quanto para entender a realidade em que vivemos. Para tanto, 
é fundamental estudar a ditadura, a fim de compreender a atualidade do seu legado e, assim, criar 
condições de superá-lo. 
 
Rodrigo Patto Sá Motta, Daniel Aarão Reis e Marcelo Ridenti. A ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do 
golpe de 1964. Rio de Janeiro: Zahar, 2014 (com adaptações). 
 
Em relação ao texto acima, julgue o item. 
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Na linha 5, o verbo ser está conjugado na terceira pessoa do singular — “É” — por compor oração sem 
sujeito. 
 Certo 
 Errado 

Vocábulo "que" 
 
19) CESPE - TL (CAM DEP)/CAM DEP/Agente de Polícia Legislativa/2014 
A atividade policial pode ser verificada em quase todas as organizações políticas que conhecemos, desde 
as cidades-estado gregas até os Estados atuais. Entretanto, o seu sentido e a forma como é realizada têm 
variado ao longo do tempo. A ideia de polícia que temos hoje é produto de fatores estruturais e 
organizacionais que moldaram seu processo histórico de transformação. 
 
A palavra “polícia” deriva do termo grego polis, usado para descrever a constituição e organização da 
autoridade coletiva. Tem a mesma origem da palavra “política”, relativa ao exercício dessa autoridade 
coletiva. Assim, podemos perceber que a ideia de polícia está intimamente ligada à noção de política. Não 
há como dissociá-las. A atividade de polícia é, portanto, política, uma vez que diz respeito à forma como a 
autoridade coletiva exerce seu poder. 
 
Arthur T. M. Costa. Polícia, controle social e democracia. In: Arthur Trindade Maranhão Costa. Entre a lei 
e a ordem. Rio de Janeiro: FGV, 2004, p. 93. Internet: <www.necvu.ifcs.ufrj.br> (com adaptações). 
 
Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto acima, julgue o item a seguir. 
  
No primeiro parágrafo, o pronome relativo “que” exerce, nas duas primeiras ocorrências, a função de 
complemento verbal e, na terceira, a de sujeito da oração em que se insere. 
 Certo 
 Errado 

Gabarito 
1) Certo 2) Certo 3) Errado 4) Certo 5) Errado 

6) Certo 7) Errado 8) Errado 9) Errado 10) Certo 

11) Errado 12) Errado 13) Certo 14) Certo 15) Errado 

16) Errado 17) Errado 18) Errado 19) Certo  
 

 

 


