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Os perigos da Paixão7, 
 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 

1. Examine se a prova está completa e se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. 
Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 minutos iniciais. 

 

2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C e D), das quais apenas uma é 
verdadeira. Utilize somente caneta de tinta azul ou preta. Marque seu cartão-resposta, 
pintando completamente o quadrinho referente à sua resposta, como no modelo abaixo: 
Ex.:  

 

3. A leitora de marcas não registrará as respostas em que houver falta de nitidez, uso de corretivo, 
marcação a lápis e/ou marcação de mais de uma letra. 

 

4. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora do espaço destinado às respostas. 

 

5. Verifique se o seu nome e o número de inscrição estão corretos no cartão-resposta. Se houver erro, 
comunique-o ao fiscal. Não se esqueça de assiná-lo. 

 

6. Durante a prova, é vetado o intercâmbio e o empréstimo de material de qualquer natureza entre os 
candidatos. A fraude ou tentativa de fraude, a indisciplina e o desrespeito às autoridades 
encarregadas dos trabalhos são faltas que desclassificarão o candidato. 

 

7. De acordo com o subitem 4.9 do edital 27/2014, durante a realização da prova escrita objetiva, é 
terminantemente proibido aos candidatos qualquer espécie de consulta e comunicação entre eles, a 
utilização ou o porte de lápis, borracha, lapiseira, livros, manuais, impressos ou anotações, 
máquinas calculadoras, boné, artigos de chapelaria, óculos escuros, relógios, agendas eletrônicas 
ou similares, telefone celular, bip, e-books, walkman, MP3 player, ipod, iphone, gravador ou 
qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens e dados. Caso haja a desobediência à esta 
instrução, o candidato será eliminado do certame. 

 

8. Ao terminar, entregue ao fiscal a prova e o cartão-resposta assinado, que é o único documento 
válido para correção. 

 
 

 

 

A B C D 

 
PROVA OBJETIVA  

DATA: 06 DE JULHO DE 2014 
DURAÇÃO: 03 horas 

INÍCIO: 14h  TÉRMINO: 17h  

 

_____________________________________________________ 
NOME EM LETRA DE FORMA 

 

___________________________________________ 
ASSINATURA DO CANDIDATO 
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Texto  

O rato do campo e o rato da cidade 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
 
 
  

Era uma vez um rato que morava na cidade que foi visitar um primo que vivia no campo. O rato 
do campo era um pouco arrogante, mas gostava muito do primo e recebeu-o com muita 
satisfação. Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão e queijo. O rato da cidade 
torceu o nariz e disse: 
– Não posso entender primo, como consegues viver com estes pobres alimentos. 
Naturalmente, aqui no campo, é difícil obter coisa melhor. Vem comigo e eu te mostrarei como 
se vive na cidade. Depois que passares lá uma semana ficarás admirado de ter suportado a 
vida no campo. 
Os dois puseram-se, então, a caminho. Já era noite quando chegaram à casa do rato da 
cidade. 
– Certamente que gostarás de tomar um refresco, após esta caminhada – disse ele 
polidamente ao primo. 
Conduziu-o até à sala de jantar, onde encontraram os restos de uma grande festa. Puseram-se 
a comer geleias e bolos deliciosos. De repente, ouviram rosnados e latidos. 
– O que é isto? – Perguntou assustado, o rato do campo. 
– São, simplesmente, os cães da casa – respondeu o da cidade. 
– Simplesmente? Não gosto desta música, durante o meu jantar. 
Neste momento, a porta abriu-se e apareceram dois enormes cães. Os ratos tiveram que fugir 
a toda pressa. 
– Adeus, primo – disse o rato do campo. –Vou voltar para minha casa no campo. 
– Já vais tão cedo? – Perguntou o da cidade. 
– Sim, já vou e não pretendo voltar. – concluiu o primeiro. 

Moral da história:  

Mais vale uma vida modesta com paz e sossego que todo o luxo do mundo com perigos e 
preocupações. 

 Fábula de Esopo. Disponível em http://www.acessaber.com.br  
Acesso em junho 2014. 

 
 
 
1. Marque a alternativa que expressa a conclusão a que se chega quanto ao pensamento do rato da cidade sobre 

a diferença entre a comida do campo e a da cidade. 
 

a) O alimento do campo é pobre por ser mais barato. 
b) A vida no campo é difícil, porque os alimentos são pobres.  
c) Não importa o valor nutritivo dos alimentos, mas o quanto são gostosos.  
d) Não importa se são sobras, o importante é não ter que trabalhar para conseguir. 

 
 

2. Marque o provérbio de Salomão que mantém semelhança de sentido com a moral da história de Esopo. 
 

a) “Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos”. 
b) “Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi cevado, e com ele o ódio”. 
c) “Há alguns que se fazem de ricos, e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas 

riquezas”. 
d) “Melhor é o pouco com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação”. 
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3. Marque a afirmativa correta, tendo como base o trecho “Era uma vez um rato que morava na cidade que foi 

visitar um primo que vivia no campo.” (linha 01). 
 

a) Os ‘que’ são pronomes relativos e se referem ao mesmo termo antecedente, rato. 
b) Os ‘que’ funcionam como sujeito de orações diferentes no período. 
c) Há, no período, sete dígrafos e dois encontros consonantais. 
d) Há igual número de letras e fonemas no período. 

 
4. Assinale a alternativa que contém a identificação correta da forma verbal flexionada. 

 

a) “Vem” (linha 06) – 3ª conj., 2ª pessoa, singular, imperativo. 
b)  “vais” (linha 21) – 3ª conj., 2ª pessoa, plural, indicativo presente. 
c)  “gostarás” (linha 11) – 1ª conj., 2ª pessoa, plural, subjuntivo futuro. 
d)  “consegues” (linha 05) - 2ª conj., 2ª pessoa, singular, subjuntivo presente. 

 
5. Marque a alternativa que apresenta a correta justificativa para o emprego da crase no período “Já era noite 

quando chegaram à casa  do rato da cidade.” (linhas 09 e 10). 
 

a) Chegar é um verbo transitivo direto, não rege preposição e o termo ‘casa’ está determinado. 
b) Chegar é um verbo de movimento, rege a preposição ‘a’ e o termo ‘casa’ está determinado. 
c) Trata-se de uma locução adverbial de lugar que exige crase obrigatoriamente. 
d) Trata-se de uma locução adnominal porque ‘casa do rato’ indica posse. 

 
6. Indique a alternativa que traz a correta classificação quanto à acentuação gráfica das palavras. 

 

a) “difícil” (linha 06) – proparoxítona. 
b) “após” (linha 11) – monossílaba tônica. 
c) “até” – (linha 13) - oxítona terminada em ‘e’. 
d) “música” (linha 17) – paroxítona terminada em ‘a’. 

 
7. Marque a correta classificação do sujeito na oração “Vem comigo...” (linha 06). 

 

a) Oculto.  
b) Inexistente. 
c) Determinado. 
d) Indeterminado. 

 
8. No período “Conduziu-o até à sala de jantar, onde  encontraram os restos de uma grande festa.” (linha 13), o 

termo em destaque introduz uma oração: 
 

a) substantiva. 
b) adverbial. 
c) adjetiva. 
d) aditiva. 

 
9. Na frase “Adeus, primo .” (linha 20), o termo destacado exerce a função de: 

 

a) sujeito. 
b) vocativo. 
c) predicativo. 
d) complemento nominal. 

 
10. Marque a opção que registra informação verdadeira. 

 

a) Há um verbo dicendi no período “O rato da cidade torceu o nariz e disse:” (linhas 3 e 4). 
b) Em “De repente, ouviram rosnados e latidos.” (linha 14) o verbo é classificado como intransitivo.  
c) No período “Puseram-se a comer geleias e bolos deliciosos.” (linhas 13 e 14) há um pronome proclítico. 
d) No período “Ofereceu-lhe o que tinha de melhor: feijão, toucinho, pão e queijo.” (linha 03) a pontuação utilizada 

é facultativa. 
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11. No período “Ofereceu-lhe o que tinha de melhor:” (linha 3) não há: 

 

a) objeto direto.  
b) objeto indireto. 
c) complemento oracional. 
d) sujeito composto determinado. 

 
12. São classificadas morfologicamente como advérbios e sintaticamente como adjuntos adverbiais as palavras: 

 

a) “primo” (linha 05), “Naturalmente” (linha 06) e “Certamente” (linha 11). 
b) “onde” (linha 13), “De repente” (linha 14) e “simplesmente” (linha 16). 
c) “arrogante” (linha 02), “pobres” (linha 05) e “deliciosos” (linha 14).  
d) “após” (linha 11), “polidamente” (linha 12) e “Depois” (linha 07). 

 
13. Na frase “...eu te mostrarei como se vive na cidade.” (linhas 06 e 07), a correta classificação para o ‘se’ é: 

 

a) índice de indeterminação do sujeito. 
b) pronome apassivador. 
c) palavra expletiva. 
d) conjunção. 

 
14. No período “O rato do campo era um pouco arrogante, mas gostava muito do primo e recebeu-o com muita 

satisfação.” (linhas 01, 02 e 03) há duas orações: 
 

a) reduzidas.  
b) assindéticas.  
c) coordenadas.  
d) subordinadas. 

 
15. Assinale a alternativa na qual se encontra um sinônimo para o termo “... polidamente...” (linha 12). 

 

a) Malcriadamente. 
b) Atenciosamente. 
c) Orgulhosamente. 
d) Presunçosamente.  

 
16. A exemplo de “obter” (linha 06) e “admirado” (linha 07) há outras palavras que se escrevem com encontros 

consonantais separáveis em língua portuguesa. Sob esse aspecto, marque a alternativa com erro ortográfico, 
porque a palavra não deve ser escrita com esse tipo de encontro consonantal. 
 

a) Ritmo. 
b) Étnico. 
c) Advogado. 
d) Advinhação. 

 
17. Assinale o item que traz a correta justificativa para a concordância nominal no seguinte período: “Puseram-se a 

comer geleias e bolos deliciosos.” (linhas 13 e 14). 
 

a) Os substantivos em gradação sinonímica exigem concordância atrativa. 
b) Há dois substantivos modificados por um mesmo adjetivo. 
c) O adjetivo está anteposto aos substantivos.  
d) O adjetivo funciona como predicativo. 

 
18. Marque o item com erro de classificação morfológica. 

 

a) “Adeus” (linha 20) – substantivo. 
b) “Neste” (linha 18) – pronome. 
c) “já” (linha 22) – advérbio. 
d) “Era” (linha 01) – verbo. 
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19. Na frase “Ofereceu-lhe  o que tinha de melhor” (linha 03), o verbo destacado possui a mesma transitividade de: 

 

a) gostar. 
b) beber. 
c) mostrar. 
d) resplandecer. 

 
20. O sentido contrário ao da palavra destacada na frase “...recebeu-o com muita satisfação. ” (linhas 2 e 3) é dado 

pelo termo: 
 

a) consideração. 
b) deferência. 
c) simpatia.  
d) aversão. 

 
21. A cidade de Fortaleza passou por um processo de remodelação urbana que teve início por volta de 1860 e se 

prolongou até as primeiras décadas do século XX. Esse processo significou a inserção da capital cearense no 
contexto da Belle-époque (belos tempos). Sobre Fortaleza nessa época, é INCORRETO afirmar.   
 

a) O governo cearense contratou o engenheiro Adolfo Herbster, para elaborar a primeira planta de  Fortaleza, 
estabelecendo o traçado urbano em forma de tabuleiro de xadrez. 

b) Os doentes mentais foram confinados no Asilo de Alienados de Parangaba e as prostitutas no Arraial Moura 
Brasil. 

c) Durante o governo do oligarca Nogueira Accioly, foi construído o Teatro José de Alencar, com estrutura 
metálica em estilo art-noveau. 

d) Ao longo dos anos 1920, as residências das famílias mais ricas foram se transferindo do Centro para 
Jacarecanga, que se tornou o bairro burguês de Fortaleza. 

 
22. Acerca do Ceará na Era Vargas, assinale a alternativa correta. 

 

a) Após a vitória da Revolução de 30, o primeiro interventor do Ceará, Fernandes Távora, desalojou do poder as 
oligarquias tradicionais, pondo em seu lugar os seus amigos. 

b) Surgiram nessa época movimentos da Igreja Católica, como a União dos Moços Católicos e a Liga Eleitoral 
Católica (LEC), que pregavam a luta de classes. 

c) A Legião Cearense do Trabalho, movimento que pregava a colaboração entre patrões e empregados, foi 
fundada pelo militar Jeová Mota. 

d) Após 1937, o jornal “O Estado” fez intensa oposição ao governo Vargas. 
 
23. A respeito dos últimos anos da Ditadura Militar no Brasil, marque o item correto. 

 

a) Em 1982, os governadores dos Estados foram eleitos pelo voto direto pela primeira vez desde 1945. 
b) A emenda constitucional que pretendia introduzir as eleições diretas para Presidente ficou conhecida como 

Emenda Dante de Oliveira, nome do deputado do PDS que a apresentou. 
c) O nome de José Sarney para candidato a Vice-Presidente da República foi uma imposição do PMDB. 
d) No Colégio Eleitoral que elegeu Tancredo Neves, o PT absteve-se oficialmente de votar, mas alguns de seus 

deputados votaram no político mineiro.   
    
24. A sétima Constituição brasileira foi promulgada durante o governo José Sarney. A Carta de 1988, denominada 

Constituição-Cidadã, conferiu mais direitos ao cidadão, que haviam sido reduzidos durante a Ditadura Militar. 
Sobre os princípios fundamentais da Constituição de 1988, é correto afirmar. 
 

a) Por se tratar de um texto jurídico e não religioso, a Constituição não faz referência a Deus. 
b) São fundamentos da República Federativa do Brasil a soberania, a cidadania, a dignidade humana, o 

pluralismo e os valores do trabalho, da livre iniciativa e da religião cristã. 
c) O poder político é exercido por meio dos representantes do povo ou diretamente por este, como no caso do 

plebiscito. 
d) É um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade socialista. 
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25. Acerca das mudanças econômicas e sociais ocorridas no Brasil entre 1950 e 1990, assinale a alternativa certa. 

 

a) Durante esse período, a indústria nordestina permaneceu sendo apenas de produtos alimentícios e têxteis.  
b) O setor de ponta na indústria de bens de consumo duráveis passou a ser a indústria automobilística. 
c) A década de 1980 foi uma época de baixa inflação e alta produção industrial, conhecida como Milagre 

Econômico. 
d) Durante a Ditadura Militar, o nível educacional que mais cresceu foi o Ensino Fundamental.  

 
26. A respeito do Brasil na década de 1990, marque o item verdadeiro. 

 

a) A política econômica de Fernando Collor beneficiou bastante a indústria cinematográfica brasileira, que 
conheceu então o seu período áureo. 

b) Assim como os planos econômicos anteriores, o Plano Real incluiu o congelamento de preços e salários e o 
confisco de poupança. 

c) A fim de obter o equilíbrio entre as despesas e as receitas nacionais, o governo de Fernando Henrique 
Cardoso (FHC) iniciou um processo de corte nos gastos públicos. 

d) Ao longo de todo o seu governo, FHC conseguiu evitar que a economia brasileira entrasse em recessão.  
 
27. Sobre os aspectos físicos da Amazônia, assinale a proposição correta. 

 

a) A maior parte da Amazônia é constituída por terras altas. 
b) Encontra-se na Amazônia a maior bacia hidrográfica do planeta. 
c) Os solos da Amazônia são, em geral, de alta fertilidade. 
d) Os peixes mais famosos dessa região são o pirarucu, o tucunaré e o tambaqui (conhecido como “bacalhau da 

Amazônia”). 
 
28. Acerca dos aspectos físicos da Região Nordeste, marque a sentença correta. 

 

a) A maior parte do território nordestino é geologicamente recente, tendo sofrido pouca erosão. 
b) A aroeira é a única árvore da Caatinga que não perde as folhas durante a estação seca. 
c) Aparecem às vezes, em meio ao sertão nordestino, algumas áreas mais úmidas, denominadas inselbergs e 

localizadas em trechos de maior altitude. 
d) São animais encontrados nessa região a asa-branca, o sapo-cururu, o preá e o tatupeba, entre outros. 

 
29.  “A poluição do ar é causada pela presença de partículas sólidas em suspensão e de gases tóxicos (...). Os 

principais agentes poluidores são as indústrias, automóveis, caminhões, ônibus, usinas termelétricas, queima 
de matas...” (VESENTINI, José William. Brasil. Sociedade e espaço. São Paulo: Ática, 2012). Sobre a poluição 
nos grandes centros urbanos brasileiros, é correto afirmar. 
 

a) As cidades brasileiras muito poluídas apresentam temperaturas cada vez mais baixas e sempre inferiores às 
das áreas vizinhas. 

b) Mais comuns na Região Sul e em São Paulo, as inversões térmicas provocam fortes ventos. 
c) Os efeitos das chuvas ácidas são sentidos apenas pelos habitantes de áreas industrializadas ou com grandes 

números de veículos. 
d) A cidade de Cubatão (SP) se destacou, nos anos 1970 e 1980, como o local de maior poluição atmosférica do 

mundo.   
 
30. A respeito das migrações no Brasil, assinale o quesito correto. 

 

a) O auge da imigração para o Brasil se deu entre 1850 e 1934. 
b) A maioria dos brasileiros que migram para o Exterior tem como destino a Europa e o Japão. 
c) As principais migrações inter-regionais no Brasil atual ocorrem em direção à Região Sudeste. 
d) No Nordeste o principal fator que ocasiona o êxodo rural é a modernização e mecanização da agricultura. 
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31. A energia ilumina ruas e residências, movimenta máquinas, veículos e eletrodomésticos. Sem energia não há 

industrialização nem desenvolvimento econômico. Por isso, costuma-se medir o desenvolvimento de uma 
sociedade pelo seu consumo de energia. Tendo isso em vista, marque a alternativa verdadeira. 
 

a) São fontes não renováveis de energia o petróleo, o carvão mineral, o urânio, o xisto e a biomassa. 
b) Por ser renovável, a energia hidrelétrica não oferece riscos ao meio ambiente. 
c) A maior parte da produção energética brasileira é consumida pelas indústrias. 
d) O grande peso do petróleo como fonte de energia utilizada no Brasil decorre da prioridade dada ao transporte 

coletivo, nas grandes cidades, e às ferrovias e hidrovias, no transporte de carga. 
 
32. A indústria moderna é uma forma de transformar matérias-primas em produtos elaborados. Ela originou-se na 

Inglaterra, no século XVIII, mas, no século XIX e principalmente no século XX, difundiu-se pelo mundo todo, 
embora de modo desigual. Sobre a indústria brasileira, assinale o item correto. 
 

a) A Companhia Siderúrgica Nacional, implantada pelo Estado na década de 1940 e privatizada na década de 
1990, é um exemplo de indústria de bens de consumo. 

b) Embora as indústrias privadas nacionais constituam numericamente a maioria, as maiores indústrias em 
atuação no Brasil atualmente são empresas multinacionais. 

c) A indústria no Brasil desenvolveu-se principalmente no setor de bens de produção ou bens de capital. 
d) A partir da década de 1960, teve início o processo de substituição de homens por robôs, em grande proporção, 

na indústria automobilística brasileira. 
 
33. No ano passado, uma série de manifestações tomaram as ruas das cidades brasileiras. O estopim dos 

protestos foi o aumento das tarifas de transporte e a baixa qualidade desse serviço. Acerca da crise da 
mobilidade urbana no Brasil, é correto afirmar. 
 

a) Transporte público precário e trânsito congestionado impactam diretamente na qualidade de vida de milhões de 
pessoas que vivem nas grandes cidades do país. 

b) Embora precário, o transporte público no Brasil é um dos mais baratos do mundo. 
c) A quantidade de veículos particulares em circulação nas grandes cidades brasileiras tende a diminuir nos 

próximos anos. 
d) A criação de faixas exclusivas de ônibus não é uma saída rápida para amenizar os congestionamentos nas 

grandes cidades, já que seu custo é extremamente alto. 
 

34. O Brasil está sediando a vigésima edição da Copa do Mundo, em doze capitais do país. Sobre a história das 
Copas do Mundo nos últimos trinta anos, marque a alternativa correta. 
 

a) Na Copa do México de 1986, a Argentina, liderada por Maradona, conquistou seu segundo título mundial. 
b) Na Copa dos Estados Unidos, em 1994, o Brasil teve como melhor jogador o atacante Ronaldo e chegou ao 

título após vencer a Itália na prorrogação. 
c) Em 2002, na terceira Copa realizada na Ásia, o Brasil se tornou tetracampeão, tendo novamente Ronaldo 

como destaque. 
d) Em 2010, na segunda Copa realizada num país africano, a Espanha tornou-se bicampeã mundial. 

 
35. Em 2008, teve início nos Estados Unidos a maior crise financeira mundial desde a Grande Depressão de 1929. 

Acerca da situação da economia mundial atualmente, marque a proposição verdadeira. 
 

a) Nos últimos anos, houve uma sensível diminuição da dívida pública norte-americana. 
b) Na União Europeia, tem havido, nos últimos anos, uma significativa redução da taxa de desemprego, sobretudo 

em países como Grécia e Espanha.    
c) A queda do preço dos produtos agrícolas e minerais no mercado internacional tem beneficiado bastante os 

países emergentes, incluindo o Brasil. 
d) No Brasil, a inflação tem reduzido o poder de compra dos consumidores, com impacto na indústria.  
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36. A Rússia tem tido um papel ativo na diplomacia internacional nos últimos anos, mostrando disposição para 

recuperar o lugar decisivo que teve a nível mundial durante boa parte do século XX. Sobre a Rússia na 
atualidade, é correto afirmar. 
 

a) Os rebeldes sírios, que lutam para derrubar o governo de seu país, são apoiados pela Rússia. 
b) O presidente russo, Boris Iéltsin, recuperou para o controle do governo empresas que exploram os principais 

recursos energéticos do país e que haviam sido privatizadas na década de 1990. 
c) A Rússia exerce forte pressão econômica e política sobre a União Europeia (UE), já que responde pela maior 

parte do petróleo consumido por esta. 
d) A União Europeia (EU) vem atraindo para si ex-repúblicas soviéticas, como a Ucrânia. 

 
37. Nome do ex-agente norte-americano que denunciou um amplo esquema de espionagem na internet, mantido 

pelo governo dos Estados Unidos: 
 

a) Bill Gates. 
b) Edward Snowden. 
c) Steve Jobs. 
d) Alan Turing. 

 
38. NÃO foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por participar no “Mensalão” do PT: 

 

a) José Dirceu. 
b) Marcos Valério. 
c) Guido Mantega. 
d) José Genoíno. 

 
39. “Durante as manifestações que aconteceram em várias cidades do país em junho e julho de 2013, um grupo 

formado por jovens vestidos de preto e mascarados atuou buscando o confronto com a polícia e realizando 
pichações e depredações”. (ALMANAQUE ABRIL 2014. São Paulo: Abril, 2014, p.34). Acerca dessa tática de 
protesto, conhecida como Black Bloc, marque a alternativa INCORRETA. 
 

a) A tática Black Bloc surgiu nos Estados Unidos, na década de 1960, com os movimentos de contracultura. 
b) Na década de 1990, a técnica Black Bloc foi utilizada, sobretudo, por grupos anarquistas, punks, antifascistas e 

ambientalistas, e em manifestações contra o capitalismo e a neoliberalismo. 
c) Nos países islâmicos, os Black Blocs foram vistos no Egito e na Turquia. 
d) O principal alvo das depredações realizadas pelos Black Blocs são símbolos do capitalismo, como agências 

bancárias e concessionárias de automóveis. 
 
40. Sobre a política no Brasil atual, assinale o item verdadeiro. 

 

a) O partido Rede Sustentanbilidade, liderado pela ex-ministra Marina Silva, teve seu registro aceito pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 

b) O Solidariedade nasceu alinhado à candidatura à reeleição da Presidente Dilma Rousseff (PT).   
c) O Partido Republicano da Ordem Social (Pros) atraiu alguns políticos, como o governador do Ceará, Cid 

Gomes. 
d) O ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, é candidato à Presidência da República pelo PSB. 

 


