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Atividade extra
Questão 1

“Em uma República, o chefe de Estado é eleito pelos cidadãos ou seus representantes e permanece no poder 

por um tempo limitado”.

Essa afirmativa pode ser atribuída ao período que

a. precedeu à ditadura militar.

b. ocorreu durante a ditadura militar.

c. antecedeu e sucedeu a ditadura militar.

d. ocorreu no Brasil império.

Questão 2 

Atualmente alguns segmentos da sociedade brasileira têm defendido uma divulgação mais transparente dos 

gastos públicos através de facilidades que as novas tecnologias proporcionam aos cidadãos. A defesa desse procedi-

mento se ampara no fato de que o dinheiro público é produto de impostos pagos pelos cidadãos. O princípio que se 

propõe a tornar as ações de uma gestão mais bem conhecidas pelos cidadãos pode ser definido como um princípio 

do âmbito da:

a. legalidade.

b. gestão liberal do Estado.

c. publicidade.

d. partidarização dos bens públicos.
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Questão 3

O Brasil é uma República Federativa porque adota o sistema presidencialista de governo.

Em uma república, o chefe de Estado é eleito:

a. pelos partidos.

b. pelos cidadãos.

c. pelos adultos.

d. pela sociedade.

Questão 4

Os representantes políticos dos cidadãos brasileiros são escolhidos a partir de eleições e estão sujeitos a um 

mandato que possui tempo limitado.

São eleitos representantes para os Poderes:

a. Judiciário e Legislativo.

b. Executivo e Judiciário.

c. Executivo e Parlamentar.

d. Executivo e Legislativo.

Questão 05 

Um dirigente democrático, republicano e honesto deve se destacar por uma postura que:

a. coloque os interesses públicos acima dos interesses privados, até mesmo quando a parte interessada 

for seu amigo.

b. saiba ouvir qualquer opinião, privilegiando aqueles que defendam ideias que  combinem com sua ma-

neira de pensar.

c. exclua um lema sagrado: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. 

d. nenhuma das opções acima pode ser atribuída a um dirigente democrático e republicano.
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Gabarito

Questão 1 

A      B     C    D

Questão 2

A      B     C    D

Questão 3

A      B     C    D

Questão 4

A      B     C    D

Questão 5

A      B     C    D




