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 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. É PROIBIDO O COMPARTILHAMENTO 

DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. 

Professor Fernando Moura  

 Olá, amante da língua portuguesa! 

 Hora de fazer mais um simulado e testar seus conhecimentos! 

 Amanhã, você receberá as respostas comentadas e o padrão de resposta da 

redação.  

 Preparado (a) para acertar todas as questões? 

Forte abraço! 

Professor Fernando Moura  

 

Texto 1 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.  

A moralidade pública consiste em uma esfera de que todos os seres humanos 

participam, na medida em que cada sistema moral, a fim de revelar sua unilateralidade, 

precisa ser confrontado com outros. Segue-se a necessidade de que todos os seres 

humanos sejam incluídos  no seu âmbito. Sob esse aspecto, a moral pública é uma moral 

cosmopolita, pois estabelece regras de convivência e direitos que asseguram que os 

homens possam ser morais. É nesse sentido que os direitos do homem, tais como em 

geral têm sido enunciados a partir do século XVIII, estipulam condições mínimas do 

exercício da moralidade. Por certo, cada um não deixará de aferrar-se à sua moral; deve, 

entretanto, aprender a conviver com outras, reconhecer a unilateralidade de seu ponto de 

vista. E com isso obedece à sua própria moral de uma maneira especialíssima, tomando 

os impeditivos categóricos dela como um momento particular do exercício humano de 

julgar moralmente.  
(José Arthur Gianotti. Moralidade pública e moralidade privada. In: Ética, Adauto Novaes (org.). São Paulo: 

Companhia das Letras, Secretaria Municipal de Cultura, 5ª impressão, p. 244 — com adaptações).  
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01. Em relação às ideias do texto, assinale a opção correta. 

(A) Existe a necessidade de que todos os seres humanos sejam incluídos no âmbito 

de cada sistema moral existente na sociedade. 

(B) É fundamental que cada ser humano relacione-se com a sua própria moral, em 

detrimento das demais.  

(C) A moral individual é único pressuposto para o exercício humano de julgar 

moralmente. 

(D) A articulação entre moral pública e moral privada assegura o exercício da 

moralidade.  

02. No trecho ―A moralidade pública consiste em uma esfera de que todos os seres 

humanos participam‖, percebe-se a utilização de linguagem com valor 

conotativo que caracteriza a presença de uma figura de linguagem denominada 

(A) prosopopeia. 

(B) metáfora. 

(C) sinestesia. 

(D) hipérbole. 

03. Com base nas estruturas linguísticas do texto, assinale a opção correta.  

(A) Nos dois primeiros períodos, a presença da preposição ―de‖ nas duas ocorrências 

da estrutura ―de que‖ é exigência, respectivamente, da regência das palavras 

―esfera‖ e ―necessidade‖.  

(B) As relações coesivas estabelecidas no texto indicam que a expressão ―seu âmbito‖ 

(2º. período) tem como referente a expressão antecedente ―cada sistema moral‖.  

(C) Caso o sinal indicativo de crase nas ocorrências ―aferrar-se à sua moral‖ e 

―obedece à sua própria moral‖ seja eliminado, as estruturas sintáticas permanecem 

gramaticalmente corretas. 

(D)  A última oração do texto é reduzida de gerúndio.  

 

 

04. Em ―A moralidade pública consiste em uma esfera de que todos os seres humanos 

participam‖, o termo destacado é, sintaticamente,  

(A) sujeito. 

(B) complemento nominal. 

(C) adjunto adverbial. 

(D) complemento verbal indireto. 

 



05. Assinale a opção que completa, correta e respectivamente, de acordo com a norma-

padrão, as lacunas das frases a seguir.  

I. Sempre _______ problemas morais.  

II. _________ regras de convivência e direitos.  

III. Trata-se de uma moral especialíssima ________ essência todos têm receio.  

(A) existem - Houve - cuja  

(B) existe - Houveram  - cuja  

(C) existem - Houveram - de cuja  

(D) existe – Houve – em cuja  

(E) existem - Houve – de  cuja  

 

Texto 2 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 6 a 10.  

As diferenças de classes vão ser estabelecidas em dois níveis polares: classe 

privilegiada e classe não privilegiada. Nessa dicotomia, um leitor crítico vai perceber 

que se trata de  um corte epistemológico, na medida em que fica óbvio que classificar 

por extremos não reflete a complexidade de classes da sociedade brasileira, apesar de 

indicar os picos. Em cada um  dos polos, outras diferenças se fazem presentes, mas 

preferimos alçar a dicotomia maior que tanto habita o mundo das estatísticas quanto, e 

principalmente, o mundo do  imaginário social. Estudos a respeito de riqueza e pobreza 

ora dão quitação a classes pela forma quantitativa da ordem do ganho econômico, ora 

pelo grau de consumo na sociedade  capitalista, ora pela forma de apresentação em 

vestuário, ora pela violência de quem não tem mais nada a perder e assim por diante. O 

imaginário, em sua organização dinâmica e com sua  capacidade de produzir imagens 

simbólicas e estereótipos, maneja representações que possibilitam pôr ordem no caos. O 

imaginário, acionado pela imaginação individual, é  pluriespacial e, na interação social, 

constrói a memória, a história museológica. Mesmo que possamos pensar que 

estereótipos são resultado de matrizes, a cultura é dinâmica,  porquanto símbolos e 

estereótipos são olhados e ressignificados em determinado instante social.  

Dina Maria Martins Ferreira. Não pense, veja. São Paulo: Fapesp&Annablume, p. 62 (com adaptações).  

06. De acordo com  a organização das ideias do texto, é correto afirmar que: 

(A) a diferenciação das classes em ―dois níveis polares‖, como dois extremos, não 

atende à complexidade de classes da sociedade brasileira, mas é comum ao ―mundo das 

estatísticas‖ e ao ―mundo do imaginário social‖.  



(B) a organização das classes em ―dois níveis polares‖, como duas matrizes, 

corresponde à complexidade de classes da sociedade brasileira, contudo é comum ao 

―mundo das estatísticas‖ e ao ―mundo do imaginário social‖.  

(C) a distinção das classes em ―dois níveis polares‖, como dois estereótipos, não  

contempla a complexidade de classes da sociedade brasileira, entretanto é comum ao 

―mundo das estatísticas‖ e ao ―mundo do imaginário social‖.  

(D) a produção das classes em ―dois níveis polares‖, como dois extremos, não atende 

à complexidade de classes da sociedade brasileira,  portanto é comum ao ―mundo das 

estatísticas‖ e ao ―mundo do imaginário social‖.  

 

07. De acordo com a argumentação do texto, os ―picos‖ correspondem:  

(A)  aos mais complexos indicadores de classes — grau de consumo e violência —, 

referidos no texto também como ―extremos‖ e ―polos‖.  

(B) aos mais salientes indicadores de classes — a privilegiada e a não privilegiada 

—, referidos no texto também como ―extremos‖ e ―polos‖. 

(C) aos mais contraditórios indicadores de classes — a pobreza e o imaginário social 

—, referidos no texto também como ―extremos‖ e ―polos‖. 

(D) aos mais elementares indicadores de classes — a privilegiada e a não 

privilegiada —, referidos no texto também como ―extremos‖ e ―polos‖. 

 

08. Os termos ―na medida em que‖  e ―apesar de‖, em destaque no trecho ―Nessa 

dicotomia, um leitor crítico vai perceber que se trata de  um corte epistemológico, na 

medida em que fica óbvio que classificar por extremos não reflete a complexidade de 

classes da sociedade brasileira, apesar de indicar os picos‖, podem ser substituídos, no 

contexto, sem alteração do sentido, por:  

(A) conquanto / a menos que  

(B) ainda que / a despeito de 

(C) posto que / a respeito de  

(D) porque / a despeito de  

 

09. Sobre o trecho ―Mesmo que possamos pensar que estereótipos são resultado de 

matrizes, a cultura é dinâmica,  porquanto símbolos e estereótipos são olhados e 

ressignificados em determinado instante social‖, é incorreto afirmar que: 

(A) o vocábulo ―Mesmo‖ pode ser substituído por ―Ainda‖.  

(B) o emprego de ―possamos‖ no modo subjuntivo é exigência do conectivo concessivo 

―Mesmo que‖.  



(C) a vírgula após ―matrizes‖ indica a inserção de oração explicativa consequente.  

(D) o conectivo ―porquanto‖ pode ser substituído por ―porque‖.  

 

10. Assinale a opção em que o trecho ―... classificar por extremos não reflete a 

complexidade de classes da sociedade brasileira‖ está reescrito conforme a norma-

padrão.  

(A) ... classificar por extremos não impacta na complexidade de classes da sociedade 

brasileira. 

(B) ... classificar por extremos não corrobora a complexidade de classes da sociedade 

brasileira.  

(C) ... classificar por extremos não corrobora com a complexidade de classes da 

sociedade brasileira.  

(D) ... classificar por extremos não obedece a complexidade de classes da sociedade 

brasileira. 

SIMULADO DISCURSIVO 

Senado  

 

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado 

no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO 

DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não será 

avaliado fragmento de texto escrito em local indevido.  

- Qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será 

desconsiderado.  

- Na Folha de Texto Definitivo, a presença de qualquer marca identificadora no espaço 

destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da sua prova discursiva.  

- Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 30,00 pontos, dos quais até 1,00 ponto 

será atribuído ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de 

parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado). 

 

Leia o texto seguinte.  

Como se sabe, o Estado é dotado de poderes políticos, exercidos pelo poder 

Legislativo, pelo poder Executivo e pelo poder Judiciário no desempenho de suas 

funções constitucionais, e de poderes administrativos, que surgem secundariamente 



com atos da Administração Pública e efetivam-se de acordo com as exigências do 

serviço público e com os interesses da coletividade. Enquanto os poderes políticos se 

identificam com os poderes do Estado e só são exercidos pelos respectivos órgãos 

constitucionais do Governo, os poderes administrativos difundem-se e apresentam-se 

por toda a Administração. 

Nesse contexto, o poder de polícia destina-se a assegurar o bem-estar geral e 

impedir, por meio de ordens, proibições e apreensões, o exercício antissocial dos 

direitos individuais, o uso abusivo da propriedade ou a prática de atividades 

prejudiciais à coletividade.  

 

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um 

texto dissertativo que contemple, necessariamente, os tópicos seguintes. 

1) Conceitue poder de polícia e apresente três exemplos de atos administrativos 

relacionados a esse poder. [valor: 7,00 pontos] 

2) Comente os ciclos do poder de polícia. [valor: 7,00 pontos] 

3) Distinga polícia administrativa e polícia judiciária: objeto de incidência, 

infrações tratadas e órgãos competentes para o exercício de cada uma. [valor: 

7,00 pontos]  

4) Discorra sobre a natureza da Polícia Legislativa e cite três atribuições dela. 

[valor: 8,00 pontos] 

 
 

 



 
RESPOSTAS COMENTADAS
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 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. É PROIBIDO O COMPARTILHAMENTO 
DESTE MATERIAL SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. 

 

 

01. Letra E.   

(A) Errada. Existe a necessidade de que todos os seres humanos sejam incluídos no 

âmbito (na esfera) da moralidade pública.  

(B) Errada. É fundamental que cada ser humano relacione-se com a sua própria 

moral (individual, privada) e aprenda a conviver com as outras (moral pública, 

cosmopolita).   

(C) Errada. A moral individual não é único pressuposto para o exercício humano de 

julgar moralmente. É a articulação com a moral pública que garante esse 

exercício: “cada sistema moral, a fim de revelar sua unilateralidade, precisa ser 

confrontado com outros”; “cada um não deixará de aferrar-se à sua moral; deve, 

entretanto, aprender a conviver com outras”.  

(D) Certa. A articulação entre moral pública e moral privada (individual) assegura o 

exercício da moralidade.  

 

02. Letra B. Em “A moralidade pública consiste em (= é como) uma esfera de que 

todos os seres humanos participam”, há comparação, com valor conotativo, entre 

“moralidade pública” e “esfera”. Essa comparação recebe o nome de metáfora.  

(A) Errada. Não se trata de personificação ou prosopopeia. 

(B) Certa. Trata-se de metáfora. 

(C) Errada. Não se trata de sinestesia (mistura de sensações). 

(D) Errada. Não se trata de hipérbole (exagero). 
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03. Letra C.  

(A) Errada. Nos dois primeiros períodos, a presença da preposição “de” nas duas 

ocorrências da estrutura “de que” é exigência, respectivamente, da regência das 

palavras “participam” e “necessidade”. Veja: “A moralidade pública consiste em 

uma esfera de que (= da qual) todos os seres humanos participam”. Na ordem 

direta, teremos: ... todos os seres humanos participam de uma esfera”.  

(B) Errada. As relações coesivas estabelecidas no texto indicam que a expressão “seu 

âmbito (= sua esfera)” (2º. período) tem como referente a expressão antecedente 

“moralidade pública”. Além de retomar “moralidade pública”, o redator 

prossegue com “Sob esse aspecto, a moral pública é uma moral cosmopolita...”.  

(C) Certa. Caso o sinal indicativo de crase nas ocorrências “aferrar-se à sua moral” e 

“obedece à sua própria moral” seja eliminado, as estruturas sintáticas permanecem 

gramaticalmente corretas, pois os verbos “aferrar-se” e “obedecem”, transitivos 

indiretos, exigem a preposição “a”, e o artigo antes do pronome possessivo “sua”, 

nas duas ocorrências”, é opcional.  

(D)  Errada. A última oração do texto é reduzida de infinitivo: “... de julgar 

moralmente”.  

 

04. Letra D. Observe: “A moralidade pública consiste em uma esfera de que (= da qual/ 

de uma esfera) todos os seres humanos participam”. Na ordem direta, teremos: ... todos 

os seres humanos (sujeito) participam (verbo transitivo indireto) de uma esfera 

(objeto indireto)”.  

.  

(A) Incorreta. Não se trata de sujeito. 

(B) Incorreta. Não se trata de complemento nominal. 

(C) Incorreta. Não se trata de adjunto adverbial. 

(D) Correta. Trata-se de complemento verbal indireto. 

 

05. Letra E. I. Sempre existem (verbo pessoal) problemas morais (sujeito). II. 

Houve (= “haver” com o sentido de “existir” é impessoal) regras de convivência e 

direitos (objeto direto). III. Trata-se uma moral especialíssima de cuja essência todos 

têm receio (a preposição “de” é exigida por “receio”: receio de algo).  

 

 

06. Letra A.  

(A) Certa. Segundo o texto, as diferenças de classes serão estabelecidas em dois 

níveis polares: classe privilegiada e classe não privilegiada. Esses extremos não refletem 

a complexidade de classes da sociedade brasileira, apesar de indicarem os picos. Em 

cada um  dos polos, outras diferenças se fazem presentes, mas preferimos alçar a 

dicotomia maior que tanto habita o mundo das estatísticas quanto, e principalmente, o 

mundo do  imaginário social. 

(B) Errada. A organização das classes em “dois níveis polares”, como duas matrizes, 

não corresponde à complexidade de classes da sociedade brasileira, contudo é comum 

ao “mundo das estatísticas” e ao “mundo do imaginário social”.  

 

 



(C) Errada. A distinção das classes em “dois níveis polares”, como dois estereótipos 

(errado: extremos/polos), não  contempla complexidade de classes da sociedade 

brasileira, entretanto é comum ao “mundo das estatísticas” e ao “mundo do imaginário 

social”.  

(D) Errada. A produção das classes em “dois níveis polares”, como dois extremos, 

não atende à complexidade de classes da sociedade brasileira,  portanto (errado: não se 

trata de conclusão) é comum ao “mundo das estatísticas” e ao “mundo do imaginário 

social”.  

 

07. Letra B. Segundo o texto, as diferenças de classes vão ser estabelecidas em dois 

níveis polares (picos): classe privilegiada e classe não privilegiada, referidos também 

como “extremos” e “polos”.  

(A) Errada. Não se refere aos mais complexos indicadores de classes — grau de 

consumo e violência —, referidos no texto também como “extremos” e “polos”.  

(B) Certa. Refere-se aos mais salientes indicadores de classes — a privilegiada e a 

não privilegiada —, referidos no texto também como “extremos” e “polos”. 

(C) Errada. Não se refere aos mais contraditórios indicadores de classes — a 

pobreza e o imaginário social —, referidos no texto também como “extremos” e 

“polos”. 

(D) Errada. Não se refere aos mais elementares indicadores de classes — a 

privilegiada e a não privilegiada —, referidos no texto também como “extremos” e 

“polos”. 

 

08. Letra D. A locução conjuntiva “na medida em que” tem valor causal (não confundir 

com “à medida que”/proporcional) ; a locução prepositiva “apesar de” tem valor 

concessivo assim como “a despeito de”.  

(A) Errada: conquanto (= concessão) / a menos que (= condição).  

(B) Errada: ainda que (= concessão) / a despeito de (= concessão). 

(C) Errada: posto que (= concessão) / a respeito de (= assunto). 

(D) Certa: porque (= causa) / a despeito de (concessão). 

 

 

09. Letra C.  

(A) Certa. O vocábulo “Mesmo” pode ser substituído por “Ainda” (= concessão).  

(B) Certa. O emprego de “possamos” no modo subjuntivo é exigência do conectivo 

concessivo “Mesmo que”.  

(C) Errada. A vírgula após “matrizes” indica deslocamento de oração subordinada 

adverbial concessiva para o início do período. 

(D) Certa. O conectivo “porquanto” pode ser substituído por “porque” (= causa ou 

explicação).  

 

 

 

 

 

 



10. Letra B.  

(A) Errada: impacta (verbo transitivo direto) a complexidade.  

(B) Certa: corrobora (verbo transitivo direto) a complexidade.  

(C) Errada: corrobora (verbo transitivo direto) a complexidade.  

(D) Errada: obedece (verbo transitivo indireto) à complexidade.  

 

 

 

PADRÃO DE RESPOSTA - REDAÇÃO 

PADRÃO DE RESPOSTA 

 

Segundo o Código Tributário Nacional (CTN), poder de polícia é a atividade da 

administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 

regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à 

segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao 

exercício de atividades econômicas dependentes da concessão ou autorização do poder 

público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais 

ou coletivos. São exemplos do poder de polícia: licença para construir, autorização para 

porte de arma de fogo, imposição de multas administrativas, apreensão de mercadorias e 

outros.   

Nesse contexto, de acordo com a doutrina, o poder de polícia possui fases ou 

ciclos. A primeira, denominada ordem de polícia, corresponde à legislação que 

estabelece os limites e os condicionamentos aos exercícios das atividades privadas e ao 

uso de bens. A segunda, consentimento de polícia, revela-se na anuência prévia da 

Administração, quando exigida, para a prática de determinadas atividades privadas, 

como licenças ou autorizações. A terceira, chamada de fiscalização de polícia, diz 

respeito à atividade de verificação do adequado cumprimento das ordens de polícia ou 

das regras previstas no consentimento de polícia pelo particular. Por fim, há a sanção de 

polícia, que se traduz por meio da atuação administrativa coercitiva, na situação de se 

constatar o descumprimento de uma ordem de polícia ou dos requisitos e das condições 

previstas no consentimento de polícia. 

No tocante à distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária, devem-se 

explicitar alguns critérios. Quanto ao objeto de incidência, a polícia administrativa 

incide sobre bens, serviços ou atividades privadas; a polícia judiciária incide sobre 

pessoas. Quanto às infrações, a polícia administrativa trata de infrações administrativas; 

a polícia judiciária, de infrações criminais. Quanto aos órgãos competentes, a polícia 

administrativa é exercida por órgãos administrativos de caráter fiscalizador, integrantes 

dos mais diversos setores da Administração; a polícia judiciária é realizada por 

corporações específicas ─ Polícia Civil e Polícia Federal. Ressalte-se, também, que a 

natureza da polícia administrativa é predominantemente preventiva e ostensiva, ao 

passo que a da polícia judiciária é repressiva e investigativa.   

 Por fim, a Polícia Legislativa é considerada polícia de ciclo completo, o que 

significa que executa tanto atividades delegadas às Polícias Civis quanto às Militares e, 

ainda, por sua abrangência, à Polícia Federal e à ABIN, no âmbito do Senado Federal. 

São atribuições da Polícia do Senado Federal: garantir a segurança e integridade física 

de pessoas e do patrimônio no Senado Federal; assessorar a administração da Casa no 

exercício do seu poder de polícia; assessorar o Corregedor Parlamentar no exercício de 

suas atribuições ínsitas à Polícia do Senado Federal; dar apoio às 

Comissões Parlamentares de Inquérito, sempre que solicitado; participar da elaboração, 

execução e gestão compartilhada da Política de Segurança Corporativa do Senado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_de_ciclo_completo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcias_Civis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcias_Militares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/ABIN


Federal aprovada pelo Comitê de Governança Corporativa e Gestão Estratégica e 

instituída pela Comissão Diretora; realizar o policiamento do edifício e dependências do 

Senado Federal, apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços e interesses do 

Senado Federal ou praticados nas suas dependências; cumprir, em caráter privativo as 

demais atividades típicas de segurança de autoridades e polícia legislativa; cumprir, em 

caráter privativo, os mandados de prisão, de busca e apreensão, as 

conduções coercitivas, a escolta de presos e de depoentes das comissões, quando estas 

diligências forem executadas nas dependências sob responsabilidade do Senado Federal; 

executar outras atividades correlatas. 

 

Rumo ao sucesso! 

Dará tudo certo! 

Forte abraço! 

Professor Fernando Moura.  
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