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Olá, querido membro do Clube IFM! 

 Que tal aproveitar o feriado para resolver um simulado? 

 No domingo, você receberá as respostas comentadas. Lembre-se de que o mais 

importante não é quanto você errou, mas quanto você aprendeu! 

 Feliz Dia do Trabalhador! Que Deus abençoe os frutos do seu trabalho! 

 Rumo ao sucesso! 

 Forte abraço! 

 Professor Fernando Moura  

 

TEXTO I 

Texto para as questões de 1 a 10.  

O direito à cidade implica o reconhecimento da segurança como um direito em 

si, cujos impactos são muito maiores do que apenas os da esfera penal ou da atividade 

policial. Se é nas cidades que os cidadãos vivem a violência e a exclusão territorial, 

também é na cidade que os cidadãos exercem seus direitos e reivindicam mais qualidade 

de vida e serviços públicos mais eficientes. Por essa razão, falar de cidade é também 

falar do lócus de inovação para quaisquer narrativas que se pretendam transformadoras 

da realidade.  

Cidades mais seguras dependem de garantia de direitos e mediação de conflitos. 

E, nesse processo, a segurança pública não é responsabilidade apenas dos sistemas de 

polícia e justiça, mas envolve uma série de outros atores – com destaque para os 
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municípios. A intersecção entre desenvolvimento urbano e redução da violência deve 

enfatizar, portanto, o papel fundamental das cidades na prevenção por intermédio: da 

promoção da convivência, da interação e da inclusão social, da utilização e ocupação 

dos espaços públicos  e do pleno exercício da cidadania. 

O Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 2001) também enfatiza o planejamento 

participativo como um dos pilares das boas práticas de governança territorial e de 

prevenção. Uma narrativa alternativa ao modelo de segurança pública hoje vigente 

requer monitoramento e avaliação das políticas públicas implementadas. Só assim 

haverá um real envolvimento dos cidadãos em seu planejamento e a construção de uma 

agenda propositiva que se concretize em respostas democráticas e eficientes por parte 

do Estado para enfrentar a violência.  

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/05/Projeto-Instituto-Arapyau-v05-10jun 

01. Em relação às ideias do texto é correto afirmar que 

(A) o direito à cidade transcende a esfera penal ou a atividade policial. 

(B) os cidadão têm o direito de exigir segurança para não dependerem dos 

serviços públicos.  

(C) os sistemas de polícia e justiça são os maiores responsáveis pela segurança 

pública nas cidades. 

(D) o planejamento participativo permite as principais ações contra a violência e 

a exclusão territorial nos centros urbanos. 

(E) é necessário, para o Estado enfrentar a violência, aplicar, com mais rigor, as 

regras do Estatuto da Cidade. 

  

02. Quanto à tipologia, o texto classifica-se como 

(A) narrativo 

(B) injuntivo 

(C) instrucional 

(D) dissertativo 

(E) opinativo 

 

03. O principal objetivo do texto é 

(A) fazer uma abordagem efetiva das questões urbanas e mostrar que, com 

informação e prioridade política, é possível vislumbrar novos e participativos 

rumos para as políticas de segurança pública nas cidades brasileiras. 

(B) fazer uma abordagem profunda dos direitos humanos e mostrar que, com 

informação e prioridade política, é possível atender aos direitos e às 

reivindicações dos cidadãos. 

(C) propor soluções para a violência institucionalizada e evidenciar que, com o 

Estatuto da Cidade, é possível combater a violência nas cidades brasileiras. 

(D) sugerir a criação de um modelo de segurança pública brasileiro e mostrar que, 

com informação e prioridade política, é possível monitorar as políticas públicas 

vigentes. 

(E) fazer uma abordagem efetiva da violência  urbana e mostrar que, com o 

planejamento participativo, é possível concretizar o Estado Democrático de 

Direito. 

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2018/05/Projeto-Instituto-Arapyau-v05-10jun


04. “(...) e a construção de uma agenda propositiva que se concretize em respostas 

democráticas e eficientes por parte do Estado para enfrentar a violência”. Se 

desenvolvermos a forma sublinhada nesse segmento do texto, a forma verbal adequada 

será:  

(A) que enfrentemos.  

(B) que se enfrente.  

(C) enfrentarmos.  

(D) que se enfrentasse.  

(E) que enfrentássemos.  

 

05. “Cidades mais seguras dependem de garantia de direitos e mediação de conflitos”. 

A preposição sublinhada é de presença obrigatória no texto, porque assim o exige o 

verbo “dependem”; assinale a opção em que a preposição sublinhada não é solicitada 

por qualquer termo anterior.  

(A) As cidades necessitam de políticas públicas eficientes.  

(B) Ele se dignou de ler o Estatuto da Cidade.  

(C) Os problemas urbanos  vêm  de perto de nossa realidade existencial.  

(D) Cidadãos se esquecem de participar ativamente do processo.  

(E)  Muitas pessoas não se lembram de suas reivindicações.  

 

06. Assinale a opção em que o texto destacado está classificado incorretamente do ponto 

de vista sintático.   

(A) O direito à cidade implica o reconhecimento da segurança – objeto direto 

(B)  Cidades mais seguras dependem de garantia de direitos e mediação de conflitos 

– objeto indireto 

(C) O Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 2001) também enfatiza o planejamento 

participativo como um dos pilares das boas práticas de governança territorial e de 

prevenção – adjunto adverbial de comparação. 

(D)  Só assim haverá um real envolvimento dos cidadãos – complemento verbal direto 

(E)  Por essa razão, falar de cidade é também falar do lócus de inovação – adjunto 

adverbial de causa.  

 



07. “O direito à cidade implica o reconhecimento da segurança como um direito em si, 

cujos impactos são muito maiores do que apenas os da esfera penal ou da atividade 

policial. Se é nas cidades que os cidadãos vivem a violência e a exclusão territorial, 

também é na cidade que os cidadãos exercem seus direitos e reivindicam mais 

qualidade de vida e serviços públicos mais eficientes”.  

 

Assinale a opção em que as ocorrências da palavra “que” estão correta e 

respectivamente classificadas.   

(A) conjunção comparativa – partícula expletiva – pronome relativo 

(B) pronome relativo – pronome relativo – pronome relativo 

(C)  conjunção integrante – pronome relativo – partícula expletiva 

(D)  conjunção integrante – partícula expletiva – pronome relativo 

(E) conjunção comparativa – partícula expletiva – partícula expletiva 

 

08. A seguir, estão cinco segmentos retirados do texto em que foram sublinhados 

determinados elementos.  

I.  direito à cidade 

II. reconhecimento da segurança 

III. transformadoras da realidade 

IV.  redução da violência 

V.  avaliação das políticas públicas 

 

Assinale a opção que indica os elementos de mesma função.  

(A) apenas I, II e III.  

(B) apenas II e V.  

(C) apenas I, II e IV.  

(D) I, II, III, IV e V.  

(E) apenas I e II.  

 

 

 



09. “O Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 2001) também enfatiza o planejamento 

participativo como um dos pilares das boas práticas de governança territorial e de 

prevenção”.  

Assinale a opção que mostra outro modo de reescrever-se essa frase do texto que altera 

o seu sentido original.  

(A) Como um dos pilares das boas práticas de governança territorial e de prevenção, o 

Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 2001) também enfatiza o planejamento participativo. 

(B) O planejamento participativo é enfatizado como um dos pilares das boas práticas de 

governança territorial e de prevenção pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 2001).  

(C) O Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 2001) também destaca o planejamento 

participativo como um dos sustentáculos das boas práticas de governança territorial e de 

prevenção. 

(D) O Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 2001) também  realça o planejamento 

participativo como um dos suportes das boas práticas de governança territorial e de 

prevenção. 

(E) O Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 2001) também salienta o planejamento 

participativo como um dos esteios das boas práticas de governança territorial e de 

prevenção. 

10. “A intersecção entre desenvolvimento urbano e redução da violência deve enfatizar, 

portanto, o papel fundamental das cidades na prevenção por intermédio: da promoção 

da convivência, da interação e da inclusão social, da utilização e ocupação dos espaços 

públicos  e do pleno exercício da cidadania”.  

Assinale a opção que indica outra possibilidade de pontuação correta para o trecho 

acima.  

(A) A intersecção entre desenvolvimento urbano e redução da violência, deve enfatizar 

portanto, o papel fundamental das cidades na prevenção por intermédio: da promoção 

da convivência, da interação e da inclusão social, da utilização e ocupação dos espaços 

públicos  e do pleno exercício da cidadania. 

(B) A intersecção entre desenvolvimento urbano e redução da violência deve enfatizar, 

portanto o papel fundamental das cidades na prevenção por intermédio – da promoção 

da convivência, da interação e da inclusão social; da utilização e ocupação dos espaços 

públicos  e do pleno exercício da cidadania. 

(C) A intersecção entre desenvolvimento urbano e redução da violência, deve enfatizar, 

portanto, o papel fundamental das cidades na prevenção por intermédio – da promoção 

da convivência, da interação e da inclusão social, da utilização e ocupação dos espaços 

públicos ; e do pleno exercício da cidadania. 

(D) A intersecção, entre desenvolvimento urbano e redução da violência, deve enfatizar, 

portanto, o papel fundamental das cidades na prevenção por intermédio: da promoção 



da convivência, da interação e da inclusão social, da utilização e ocupação dos espaços 

públicos  e do pleno exercício da cidadania. 

(E) A intersecção entre desenvolvimento urbano e redução da violência deve enfatizar, 

portanto, o papel fundamental das cidades na prevenção por intermédio – da promoção 

da convivência; da interação e da inclusão social; da utilização e ocupação dos espaços 

públicos;  e do pleno exercício da cidadania. 

TEXTO II 

Texto para as questões de 11 a 20.  

O Ministério da Justiça e Segurança Pública está entregando às Secretarias de 

Segurança Pública dos 26 estados e do Distrito Federal um novo lote de equipamentos 

destinados ao combate ao crime. A fim de concretizar esse objetivo, a iniciativa faz 

parte de um convênio de cooperação que representantes das 27 unidades da federação 

assinaram com o ministério. 

A entrega simbólica de 1.660 carabinas ocorreu hoje (14), em uma cerimônia na 

sede do ministério, em Brasília. Presidente do Colégio Nacional de Secretários de 

Segurança Pública, o responsável pela pasta no estado do Tocantins, Cristiano Sampaio, 

representou os demais secretários. Segundo o referido ministério, investiram-se  R$ 9,7 

milhões na compra das armas. 

“Para estados com menos recursos, estes equipamentos têm uma importância 

maior e fortalecem a segurança pública como um todo”, disse Sampaio ao defender a 

importância da integração entre os estados e o governo federal e a necessidade de 

repactuação da divisão de recursos financeiros para o setor. 

“A segurança pública passa pela discussão da partilha dos recursos. Além disso, 

tem um ditado que diz que ‘em casa que falta pão, todo mundo reclama e ninguém tem 

razão’. Precisamos reconhecer que temos tido um maior aporte de recursos para a área, 

com o Fundo Nacional de Segurança Pública e emendas parlamentares trazendo um 

maior volume de recursos do que tínhamos, mas também é preciso reconhecer que isso 

ainda é muito pouco diante dos custos”, comentou o secretário. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/ministerio-entrega-r-97-milhoes-em-equipamentos-de-

seguranca 

 

11. “Para estados com menos recursos, estes equipamentos têm uma importância maior 

e fortalece a segurança pública como um todo”, disse Sampaio ao defender a 

importância da integração entre os estados e o governo federal, e a necessidade de 

repactuação da divisão de recursos financeiros para o setor. 

No trecho acima, a oração destacada, traduz, textualmente, a ideia de  

(A) causa 

(B) tempo 

(C) condição 

(D) finalidade 

(E) consequência 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/ministerio-entrega-r-97-milhoes-em-equipamentos-de-seguranca
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/ministerio-entrega-r-97-milhoes-em-equipamentos-de-seguranca


12. “Presidente do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública, o 

responsável pela pasta no estado do Tocantins, Cristiano Sampaio, representou os 

demais secretários”.  

No fragmento acima, o termo destacado exerce a função sintática de  

(A) aposto explicativo 

(B) predicativo do sujeito 

(C) sujeito 

(D) complemento nominal 

(E) agente da voz passiva 

13. Em “A iniciativa faz parte de um convênio de cooperação que representantes das 27 

unidades da federação assinaram com o ministério”, a palavra destacada exerce função 

sintática de 

(A) objeto direto 

(B) sujeito 

(D) predicativo do objeto 

(D) complemento adverbial 

(E) aposto restritivo 

14 . Em “Segundo o ministério, investiram-se R$ 9,7 milhões na compra das armas”, a 

palavra “se” classifica-se como  

(A)  partícula apassivadora 

(B)  índice de indeterminação do sujeito 

(C)  pronome reflexivo 

(D)  parte integrante do verbo 

(E) Partícula expletiva 

 

 

15.  A correção gramatical e os sentidos originais do texto seriam preservados se, no 

trecho “Além disso, tem um ditado que diz que ‘em casa que falta pão, todo mundo 

reclama e ninguém tem razão’”, a expressão “Além disso” fosse substituída pela 

seguinte expressão, seguida de vírgula:  

(A) Dessarte 

(B) Ademais 

(C) Consequentemente 

(D) Por corolário 

(E) Em razão disso 

 



16 - No texto, o emprego da vírgula posposta às expressões “Para estados com menos 

recursos” (terceiro parágrafo) e “Segundo o referido ministério” (segundo parágrafo) é  

(A) facultativo em ambas as expressões.  

(B) obrigatório apenas na primeira expressão.  

(C) necessário em ambas as expressões, devido ao deslocamento de orações adverbiais 

em seus respectivos períodos. 

 (D) necessário em ambas as expressões, devido ao deslocamento de adjuntos adverbiais 

em seus respectivos períodos.  

(E) desnecessário nas duas opções, pois trata-se, apenas, de opção estilística.  

17. Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do trecho “A fim de 

concretizar esse objetivo, a iniciativa faz parte de um convênio de cooperação que 

representantes das 27 unidades da federação assinaram com o ministério”, o conector  

“A fim de” poderia ser substituído por  

(A) A despeito de  

(B) Com vistas a  

(C) A respeito de  

(D) Em que pese a 

(E) A partir de  

18. Em “A fim de concretizar esse objetivo, a iniciativa faz parte de um convênio de 

cooperação que representantes das 27 unidades da federação assinaram com o 

ministério.”, a oração destacada é, do ponto de vista sintático, classificada como 

(A)  complemento nominal 

(B) agente da passiva 

(C) sujeito 

(D) objeto indireto 

(E) adjunto adnominal 

19. “Além disso, tem um ditado que diz que ‘em casa que falta pão, todo mundo 

reclama e ninguém tem razão’”.  

O ditado acima é uma exortação direta  

(A)  aos R$ 9,7 milhões destinados à compra das armas. 

(B) às ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

(C) aos estados com menos recursos.  

(D) à necessidade de partilha de recursos para a segurança pública.  

(E) à necessidade de estados e DF desenvolverem políticas de segurança pública 

independentes.  

 

20. Em “Segundo o referido ministério, investiram-se  R$ 9,7 milhões na compra das 

armas”, o conectivo destacado indica: 



(A)  incompatibilidade semântica. 

(B)  relação de causa e efeito. 

(C)  realidade semântica virtual. 

(D)  relação de conformidade. 

(E) condicionalidade 

Rumo ao sucesso!!! 

Forte abraço! 

Professor Fernando Moura  
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1. Opção A. (A) Certa. O direito à cidade implica o reconhecimento da segurança 

como um direito em si, cujos impactos são muito maiores (= transcendem) do 

que apenas os da esfera penal ou da atividade policial. (B) Errada. É na cidade 

que os cidadãos exercem seus direitos e reivindicam mais qualidade de vida e 

serviços públicos mais eficientes. (C) Errada. A segurança pública não é 

responsabilidade apenas dos sistemas de polícia e justiça, mas envolve uma série 

de outros atores. (D) Errada. O planejamento participativo é um dos pilares das 

boas práticas de governança territorial e de prevenção. (E) Errada. A afirmativa 

extrapola as afirmações do texto.  

 

2. Opção D. “Explique melhor, Nandinho!”. Rs. A dissertação desenvolve ou 

explica um assunto, discorre sobre ele. Assim, o texto dissertativo pertence ao 

grupo dos textos expositivos, como o texto de apresentação científica, o 

relatório, o texto didático, o artigo enciclopédico. Quando o texto, além de 

explicar, também persuade o interlocutor e modifica seu comportamento com 

uma tese ou uma postura ideológica, temos um texto dissertativo-argumentativo 

(caso do texto 1 do simulado). Quando apenas apresenta informações sobre 

assuntos, expõe ideias, explica, não faz defesa de uma ideia, temos um texto 

dissertativo-expositivo. As demais opções não traduzem a classificação correta.  

 

3. Opção A. A ideia central do texto é o direito à cidade, com segurança, direitos 

diversos, reivindicações, qualidade de vida, serviços públicos eficientes, 

mediação de conflitos, interação e inclusão social, desenvolvimento urbano, 
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redução da violência, planejamento participativo, pleno exercício da cidadania. 

As demais opções desviam-se da ideia central do texto.  

 

4. Opção B. Não existe marca da primeira pessoa do plural (nós) no trecho 

indicado. Portanto, eliminamos as opções A, C e E. A estrutura “enfrentar a 

violência” (reduzida de infinitivo na voz ativa) pode, na forma desenvolvida, ser 

reescrita na voz passiva sintética (“para que se enfrente a violência”) ou na voz 

passiva analítica (“para que a violência seja enfrentada”).  

 

5. Opção C. Em todas as opções, temos verbo transitivo indireto seguido de objeto 

indireto, exceto na opção C, em que o verbo intransitivo (“vêm”) é seguido de 

adjunto adverbial de lugar, cuja preposição é exigência da locução adverbial “de 

perto de nossa realidade existencial”.   

 

6. Opção C. Todas as opções classificam corretamente, do ponto de vista sintático, 

o termo destacado, exceto na opção C, em que se apresenta o predicativo do 

objeto direto: “enfatiza (verbo transitivo direto) o planejamento participativo 

(objeto direto) como um dos pilares das boas práticas de governança 

territorial e de prevenção (predicativo do objeto direto).  

 

7. Opção E. Observe: “O direito à cidade implica o reconhecimento da segurança 

como um direito em si, cujos impactos são muito maiores que (conjunção 

comparativa) apenas os da esfera penal ou da atividade policial. Se (é) nas 

cidades (que) os cidadãos vivem a violência e a exclusão territorial, também (é) 

na cidade (que) os cidadãos exercem seus direitos e reivindicam mais qualidade 

de vida e serviços públicos mais eficientes”. Nas duas últimas ocorrências, as 

formas “(é)” e “(que)” podem ser eliminadas sem prejuízo morfossintático. 

Trata-se de partículas expletivas ou de realce.  

 

8. Opção D. Todos os termos destacados são complementos nominais, pois 

estabelecem  com o nome antecedente relação sintática completiva. 

 

9. Opção A. As opções de B a E fazem as substituições convenientes, com o 

emprego de vocábulos que estão no mesmo campo semântico do texto original. 

Destaque-se que, na opção B, o trecho foi transcrito na voz passiva analítica. Na 

opção A, há alteração do sentido original porque o termo “Como um dos pilares 

das boas práticas de governança territorial e de prevenção” deixou de 

caracterizar o termo “planejamento participativo” para caracterizar o termo 

“Estatuto da Cidade”.  

 

10. Opção E. (A) Errada. A vírgula após “violência” separa o sujeito do verbo; 

ademais, “portanto” deve vir entre vírgulas. (B) Errada. O conectivo “portanto” 

deve vir entre vírgulas; o emprego de ponto e vírgula quebra o paralelismo. (C) 

Não se separa o sujeito do verbo, e o o emprego de ponto e vírgula quebra o 



paralelismo. (D) As vírgulas após “intersecção” separam erroneamente o nome 

do seu complemento. (E) Certa. O sinal de dois-pontos pode ser substituído por 

travessão; ademais, na enumeração, as repetições de ponto e vírgula respeitam o 

paralelismo.  

11. Opção B. A oração reduzida de infinitivo “ao defender” pode ser substituída 

pela adverbial desenvolvida temporal “quando defendeu”.  

 

12. Opção C. |Observe a estrutura sintática: “Presidente do Colégio Nacional de 

Secretários de Segurança Pública (aposto explicativo), o responsável pela pasta 

no estado do Tocantins (sujeito), Cristiano Sampaio (aposto explicativo), 

representou (verbo transitivo direto) os demais secretários” (objeto direto).  

 

13. Opção A. O pronome relativo “que”, que substitui o antecedente “um convênio 

de cooperação”, exerce função sintática de objeto direto de “assinaram”: “...que 

(= um convênio de cooperação) representantes das 27 unidades da federação 

assinaram com o ministério”. Veja na ordem direta: “... representantes das 27 

unidades da federação assinaram um convênio de cooperação com o ministério”. 

 

14. Opção A. O verbo transitivo direto e indireto “investiram” (investir algo em 

algo) está acompanhado da partícula apassivadora. Na voz passiva analítica, 

obtém-se: “R$ 9,7 milhões foram investidos na compra de armas”. 

 

15. Opção B. “Ademais” traduz a ideia de acréscimo. (A) Dessarte = Desse modo 

(consequência). (C) Consequentemente = consequência. (D) Por corolário = 

consequência. (E) “Em razão disso” = causa. 

 

16. Opção D. As expressões destacadas são, respectivamente, adjuntos adverbiais (e 

não orações adverbiais) deslocados para o início de cada período sintático. 

Como são termos de longa extensão, a vírgula é obrigatória nas duas 

ocorrências.  

 

17. Resposta: C. A locução prepositiva “A fim de” introduz a ideia de finalidade, 

assim como “Com vista (s) a”. 

 

18. Opção E. A oração destacada classifica-se em subordinada adjetiva restritiva e é, 

portanto, adjunto adnominal do antecedente “um convênio de cooperação”, 

cujo núcleo é o substantivo “convênio”.  

 



19. Opção D. A releitura dos dois últimos parágrafos permitem entrever que o 

ditado é uma exortação, um estímulo ou uma incitação à necessidade de partilha 

de recursos para a segurança pública. As demais opções são inadequadas. 

 

20. Resposta: D. O conectivo “Segundo”, de valor conformativo, pode ser 

substituído por “Consoante”, “Conforme”.  

 

 

Você já sabe: o mais importante, neste momento, não é acertar; é aprender! 

As pessoas de sucesso chegaram ao topo depois de muitas tentativas e erros.  

Dará tudo certo! 

Forte abraço. 

Professor Fernando Moura 
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