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Prova Objetiva
INSTRUÇÕES

? Verifique atentamente se este caderno de questões corresponde ao Programa a que você concorre e se ele

?
?
?
?
?

contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma,
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito e(ou) apresente
alguma divergência quanto ao Programa a que você concorre, solicite ao chefe de sala que tome as
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
No momento da identificação, verifique, na folha de respostas, se as informações relativas a você estão corretas.
Caso haja algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções na
folha de respostas.
Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva. Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à
entrega do material, à identificação — que será feita no decorrer da prova — e ao preenchimento da folha de
respostas.
Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
fabricada com material transparente.
É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer
outro meio, que não os permitidos.
Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas e retirar-se
da sala.
Você só poderá levar este caderno de questões após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.

?
? Ao terminar a prova, chame o chefe de sala, devolva-lhe sua folha de respostas devidamente assinada e deixe o local

de prova.
? A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de
respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO 5
Text for questions from 1 through 10.
It is correct to state that “being gassed” (line 6) is
1

4

7

10

13

16

On the eve of the 12th anniversary of the 9/11
terrorist attacks, Barack Obama made the strongest
possible case for the use of force against Bashar Assad’s
Syrian regime. But it wasn’t a very strong case. Indeed, it
was built on a false premise: “We can stop children from
being gassed to death,” he said, after he summoned grisly
images of kids writhing and foaming at the mouth and then
dying on hospital floors. Does he really think we can do that
with a limited military strike — or the rather tenuous course
of diplomacy now being pursued? We might not be able to
do it even if we sent in 250,000 troops and got rid of Assad.
The gas could be transferred to terrorists, most likely
Hezbollah, before we would find all or even most of it. And
that is the essence of the policy problem Obama has been
wrestling with on Syria: when you explore the possibilities
for intervention, any vaguely plausible action quickly
reaches a dead end.
Internet: <http://swampland.time.com> (adapted).

It is correct to assert that “made” (line 2) expresses an action
that
happened long ago.
has just happened.
is going to happen.
happened in a defined past time.
was happening.

a past participle passive form.
a past participle active form.
a present participle passive form.
a present participle active form.
an infinitive passive form.

QUESTÃO 6
Choose the alternative that presents a synonymous with
“grisly” (line 6).
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

very shocking
very upsetting
very enjoyable
very cheering
very remarkable

QUESTÃO 7

QUESTÃO 1

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

The verb “can” (line 8) can be replaced by
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

are able.
may be able.
must be able.
might be able.
ought to be able.

QUESTÃO 8
QUESTÃO 2
In the text, “the strongest” (Iine 2) is a

The expression “has been wresting” (line 14 and 15) can be
said to be a

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

comparative of superiority.
comparative of inferiority.
comparative of inequality.
comparative of equality.
superlative.

progressive form.
perfective form.
past form.
recent past action.
perfective/progressive form.

QUESTÃO 3

QUESTÃO 9

“Indeed” (line 4) means

On line 15, “explore” means

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

certainly.
likely.
possibly.
obviously.
perhaps.

exploit.
research.
skim.
inspect.
manipulate.

QUESTÃO 4

QUESTÃO 10

On line 4, “it” refers to

Choose the alternative that contains the main idea of this text.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

regime.
case.
force.
premise.
use.
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How to end up with chemical weapons.
A military intervention.
A diplomatic query.
A dilemma faced by the American government.
An insurmountable problem.
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Text for questions from 11 through 20.
1

4

7

10

13

16

19

22

QUESTÃO 15

The noun “Der Shitstorm” made a timely entrance to
the official German lexicon this week. France is in a similar
“avalanche d’emmerdements”. So, too, are countries as far
afield as Japan, India and Turkey, which are also digesting
revelations about the nature and extent of America’s
electronic espionage on them.
Material leaked to Germany’s Der Spiegel and
Britain’s Guardian by Edward Snowden, a former contractor
at the National Security Agency, says its programmes “can
and often do target the signals” of around 30 “third-party”
states, with which America has otherwise friendly ties. It
spied on, among other targets, the European Union’s
diplomatic headquarters in Brussels, using NATO premises
to do so. The NASA exempts only a handful of close “
second-party” allies, chiefly Australia, Britain, Canada and
New Zealand.
The news that even fairly friendly states spy on each
other is less surprising than some politicians may admit.
World-weary insiders argue that a dose of spying is not just
inevitable in negotiations — it speeds them. America
publicly ranks France along with Israel and Russia as a
cyber-espionage menace. Only China is worse.
Internet: <www.economist.com> (adapted).

The word “former” (line 8) means
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

of or in later time.
long ago.
onetime.
presently.
actually.

QUESTÃO 16
According to the text, it can be concluded that
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

only Australia, Britain, Canada and New Zealand are
spied by the NASA.
Australia, Britain, Canada and New Zealand are the
only USA allies.
only Australia and Britain are USA close friends.
the NASA excludes Australia, Britain, Canada, and
New Zealand, among other countries.
there are four countries which are exempted by the
NASA.

QUESTÃO 17
In the text, “some” (line 18) means

QUESTÃO 11
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

In the text, “timely” (line 1) is the same as
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dated.
happening too late.
happening at the most suitable moment.
unexpected.
premature.

QUESTÃO 18
Choose the alternative that presents a synonymous with
“menace” (line 22).

QUESTÃO 12
The expression “far afield” (lines 3 and 4) is the same as
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

far away.
far gone.
not very far.
as far as.
far sighted.

a countable determiner.
an uncountable determiner.
a countable pronoun.
an uncountable or countable determiner.
an uncountable or countable pronoun.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

trap
threat
challenge
disturbance
annoyance

QUESTÃO 19
QUESTÃO 13

On line 22, “worse” means

On line 4, “which” can be replaced by

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

what.
that.
whose.
who.
whom

not so harmful.
less harmful.
as harmful as.
more harmful.
the most harmful.

QUESTÃO 20
QUESTÃO 14

Based on the text, choose the correct alternative.

It is correct to assert that “them” (line 6) refers to

(A)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)

France, Germany.
Japan and Turkey.
France, Germany, India and Turkey.
India and Turkey.
Japan, India and Turkey.
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(E)

International espionage is a commonly approved
practice.
People are against espionage.
Friendly countries do not spy each other.
There are no countries the world over where espionage
cannot be found.
Some people are in favour of some kind of espionage.
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Text for questions from 21 through 25.

QUESTÃO 23

Violence broke out in central Rio de Janeiro at rush

1

hour following a march by trade unionists estimated at up to

On line 14, “ensued” is the same as

20,000 people. The protest was part of a union-organised
4

national day of action in which demonstrations were held
and roads blocked in all 27 Brazilian states.
Police

7

used

teargas

and

stun

bombs

on

came at a later time.

(B)

happened unexpectedly.

(C)

happened after something else, often as a result of it.

(D)

happened for no reason.

(E)

came about as planned.

demonstrators in central Rio. Protests were intended to be
peaceful but one flashpoint erupted after the discovery of a
cardboard box full of homemade molotov cocktails made of

10

(A)

beer bottles as the march reached the central Floriano
Square.
As a demonstrator smashed the molotov cocktails

13

underfoot police began firing teargas — and panic and
violence rapidly ensued. A group of masked protesters

QUESTÃO 24

threw rocks and fireworks at police while others wrapped
16

scarves around their faces as gas filled the air. In the
middle of running battles a soundtrack continued playing
the national anthem while a speaker urged calm.

The sentence “a small boy passed out from teargas and was
helped by volunteer medics” (lines 21 - 22) corresponds to

Piles of rubbish and a street stall were set on fire. As

19

riot police regrouped on the steps of the Municipal Theatre
a small boy passed out from teargas and was helped by
22

group

of

demonstrators

then

headed

to

the

volunteer medics were going to help a small boy
passed out from tear gas.

state

government headquarters in Laranjeiras where teargas was
25

(A)

volunteer medics who formed a circle around him. A smaller

(B)

volunteer medics were helping a small boy passed out

also used by police.
from tear gas.
The Guardian, Friday 12 July 2013 BST (adapted).

(C)

volunteer medics had helped a small boy passed out
from tear gas.

QUESTÃO 21

(D)

from tear gas.

In the text, “broke out” (line 1) means
(E)
(A)

volunteer medics have helped a small boy passed out

to escape from something such as a situation or way of

tear gas.

life.
(B)

to develop or emerge with suddenness or force.

(C)

to tear into pieces.

(D)

to make ready for action.

(E)

to escape from a prison.

volunteer medics helped a small boy passed out from

QUESTÃO 25

Which idea best suits what is found in the text?
QUESTÃO 22
The expression “at up to” (line 2) means
(A)

a lot less than.

(B)

as many as.

(C)

near.

(D)

more than.

(E)

as much as.
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(A)

Peaceful protests.

(B)

Masked protesters.

(C)

Police reaction against the use of molotov cocktails.

(D)

A national day of protests.

(E)

Police action against protesters.
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ATUALIDADES
QUESTÃO 26

QUESTÃO 30

Em comemoração aos 25 anos de Brasília como Patrimônio
Cultural da Humanidade, a Secretaria de Habitação,
Regularização e Desenvolvimento Urbano (Sedhab), em
conjunto com diversos órgãos do governo, lançou o Ano de
Valorização de Brasília como Patrimônio Cultural da
Humanidade. A esse respeito, assinale a alternativa
correta.

O Patrimônio Cultural de Brasília é composto

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

Brasília é detentora da maior área tombada do mundo.
Brasília é a única cidade brasileira tombada como
Patrimônio Cultural da Humanidade.
O processo de crescimento desordenado, observado
em grandes cidades, ainda não foi constatado no
Distrito Federal, especificamente em Brasília.
A escolha de Brasília como Patrimônio Mundial
deveu-se à sua localização geográfica.
A partir da transformação de Brasília em Patrimônio da
Humanidade, foi permitida a descaracterização de
quadras e residências do Plano Piloto.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa que singulariza o fato de Brasília ter
sido agraciada com o título de patrimônio da humanidade.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Estar situada em um país periférico.
Pertencer ao Terceiro Mundo.
Ser monumento expressivo da contemporaneidade.
Ter sido projetada por arquitetos indicados pela ONU.
Promover a integração de um país continental.

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

QUESTÃO 31
O índice de desenvolvimento humano (IDH) foi criado pela
Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de
mensurar o grau de qualidade de vida desfrutado pelos
habitantes de uma cidade ou de um país. Essa avaliação
leva em conta diversos fatores que vão desde a renda até a
educação e infraestrutura, passando pela longevidade da
população. Com relação ao IDH de Brasília, assinale a
alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 28
O título de patrimônio cultural da humanidade foi conferido a
Brasília pelo órgão das Nações Unidas especializado nas
questões relativas à educação, ciência e cultura, conhecido
pela sigla
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Unicef.
FAO.
OIT.
PNUD.
Unesco.

QUESTÃO 29

A Companhia de Planejamento do Distrito Federal
(Codeplan) divulgou, no dia 12 de setembro, o estudo sobre
a safra agrícola 2012/2013 e, ainda, um histórico da
produção de 1990 a 2013, na Região Geoeconômica de
Brasília. Segundo esse estudo, o crescimento expressivo da
produção de grãos na Região Geoeconômica de Brasília,
que se expandiu em mais de 1.000%, somente até 2011,
revela o enorme dinamismo da atividade agropecuária na
região. A respeito desse assunto, assinale a alternativa
correta.
(A)

(A)

(C)

(B)
(C)
(D)
(E)
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São Paulo supera Brasília em qualidade de vida, pois o
seu IDH é maior.
O IDH de Brasília foi superado pelo IDH de São Paulo
devido à baixa renda per capita observada em Brasília.
Brasília possui o melhor IDH do Brasil, ou seja, detém
o maior índice de qualidade de vida do País.
Menos de 70% da população brasiliense possui
energia elétrica e rede de esgoto.
Atualmente, a média de vida das crianças que nascem
na capital da República é menor que a média nacional.

QUESTÃO 32

O tombamento pode ser aplicado aos bens, como
edificações, objetos (bens móveis e(ou) integrados), núcleos
urbanos, jardins e paisagens. Acerca desse assunto,
assinale a alternativa que apresenta somente bens
tombados individualmente em Brasília.
Estádio Mané Garrincha, Centro de Convenções e
Torre de TV
Catetinho, Congresso Nacional e Memorial JK
Pontão do Lago Sul, Torre de TV digital e Catedral
Rodoviária do Plano Piloto, Ponte JK e Parque
Nacional de Brasília
Pombal, Conjunto Nacional e Viaduto Ayrton Senna

apenas pela Esplanada dos Ministérios.
por todos os monumentos do Distrito Federal.
pelo Plano Piloto e por todas as regiões
administrativas.
por monumentos, edifícios ou sítios que tenham valor
histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico
ou antropológico.
somente por monumentos que tenham valor histórico e
estético.

(B)

(D)
(E)

A atividade agropecuária na Região Geoeconômica de
Brasília participa com mais de 10% do Produto Interno
Bruto (PIB) local.
Apesar do crescimento expressivo da atividade
agropecuária na Região Geoeconômica de Brasília,
sua participação no PIB local tem reduzida expressão.
A atividade agropecuária na Região Geoeconômica de
Brasília supera o setor de serviços na participação do
PIB do Distrito Federal.
O setor primário é o de maior expressão na
constituição do PIB local.
A atividade agropecuária em Brasília contribuiu com
um aumento de 1.000% no PIB.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 39

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 – IBGE, mês
de referência: julho/2010, a região administrativa do Distrito
Federal com maior renda per capita mensal é

Assinale a alternativa que apresenta somente cidades que
sediarão partidas da Copa do Mundo da FIFA 2014.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Brasília.
Águas Claras.
Taguatinga.
Lago Norte.
Lago Sul.

Brasília, Manaus e Fortaleza
Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro
São Paulo, Campo Grande e Florianópolis
Porto Alegre, Curitiba e Palmas
Cuiabá, Belém e Teresina

QUESTÃO 34
A capital brasileira recebeu uma série de eventos esportivos
nacionais e internacionais neste ano. Assinale a alternativa
que apresenta um desses eventos.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Olimpíadas
Copa do Mundo
Fórmula 1
Copa das Confederações da FIFA
Campeonato mundial de Judô

QUESTÃO 40
Com relação ao Brasil como sede da Copa do Mundo da
FIFA 2014, assinale a alternativa correta.
(A)

(B)

QUESTÃO 35
Neste mês de setembro, Brasília realiza um grande e
tradicional evento cultural. Assinale a alternativa que
apresenta esse evento.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Festival de Brasília do Cinema Brasileiro
Festival de Música de Brasília
Festival do Teatro
Rock in Rio
Feira Internacional do Livro

(D)
(E)

QUESTÃO 41

QUESTÃO 36
O Programa de Recuperação e Valorização do Patrimônio
Cultural do GDF devolveu, neste mês de setembro, aos
cidadãos do Distrito Federal um espaço cultural totalmente
reformado. Esse espaço é o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)

O Brasil conquistou o direito de sediar a Copa do
Mundo por ter a maior quantidade de títulos
conquistados nessa competição.
Um dos grandes legados que serão deixados
pela realização desse evento no Brasil será a
mobilidade urbana.
Assim como nas Olimpíadas, dez capitais brasileiras
sediarão a Copa do Mundo.
O Brasil será o primeiro país da América do Sul a
sediar uma Copa do Mundo.
Brasília será palco da primeira final de uma Copa do
Mundo no Brasil.

Concha Acústica.
Teatro Nacional.
Cine Brasília.
Planetário.
Estádio Nacional Mané Garrincha.

Em 2016, o Brasil sediará mais um grande evento esportivo:
as Olimpíadas. A cidade brasileira que sediará esse evento
será
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Brasília.
São Paulo.
Porto Alegre.
Belo Horizonte.
Rio de Janeiro.

QUESTÃO 37

QUESTÃO 42

Grandes legados serão deixados para Brasília após a Copa
do Mundo da FIFA 2014. Dessa forma, vários projetos estão
em plena execução, entre eles a implantação do

Assinale a alternativa correta a respeito das Olimpíadas
2016, que serão realizadas no Brasil.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

metrô na região norte do Distrito Federal.
trem bala em todo o Distrito Federal.
segundo aeroporto de Brasília.
Bus Rapid Transit (BRT).
trem urbano, ligando diretamente todas as regiões
administrativas.

(A)
(B)

(C)

QUESTÃO 38
Pela segunda vez, o Brasil sediará o evento mais importante
do futebol mundial: a Copa do Mundo da FIFA. A primeira
vez foi no ano de
(A) 2002.

(B) 1998.

(C) 1994.
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(D) 1970.

(E) 1950.

(D)

(E)

Será a primeira vez que esse evento acontecerá na
América do Sul.
Assim como nos Jogos Panamericanos, somente
países das Américas têm o direito de participar dos
jogos olímpicos do Brasil em 2016.
A realização dos Jogos Panamericanos em 2007 no
Brasil foi fator determinante para a escolha do país
como sede das Olimpíadas de 2016.
Devido à grande quantidade de turistas que virá para
as Olimpíadas, São Paulo também será cidade-sede
dos Jogos.
Como na Copa do Mundo, as Olimpíadas de 2016
terão 12 cidades-sede.
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 47

A respeito das Olimpíadas 2016, assinale a alternativa
correta.

Levantamento do jornal O Estado de S. Paulo mostra que
foram realizados 490 protestos em três semanas em
aproximadamente 350 cidades brasileiras. O principal
e mais eficiente método de mobilização utilizado nos
protestos foram os(as)

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

Em 2010, Londres foi a cidade que sediou as
Olimpíadas e, por isso, exerceu o direito de escolher o
Brasil como sede em 2016.
O Brasil, por ser sede das Olimpíadas, inseriu o Futsal
como esporte olímpico.
Devido às manifestações que ocorrem no Brasil, as
Olimpíadas correm um grande risco de mudar de sede.
Em 2016, o Brasil passará a bandeira olímpica para o
Japão, cuja capital, Tóquio, sediará as Olimpíadas de
2020.
Por ser sede das Olimpíadas em 2016, o Brasil terá
atletas em todas as modalidades olímpicas.

QUESTÃO 44
Em julho de 2013, o Brasil sediou um grande evento
religioso que contou com a presença do Papa Francisco.
Assinale a alternativa que apresenta o nome desse evento.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Marcha das religiões
Jornada Mundial da Juventude
Jornada dos Jovens Católicos
Marcha contra a corrupção
Jornada da Igreja Católica

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

redes sociais.
propagandas políticas de alguns partidos.
jornais impressos.
telefones celulares dos líderes manifestantes.
telejornais.

QUESTÃO 48
No dia 6 de junho, os jornais de São Paulo ainda
repercutiam mortes violentas em tentativas de assalto
quando uma primeira manifestação de 150 jovens,
aparentemente despretensiosa, aconteceu no centro da
cidade, na hora do rush, rumo à Avenida Paulista. Era o
primeiro protesto de uma onda que, nos dias seguintes,
atrairia os holofotes da imprensa e se espalharia como
“epidemia” pelo Brasil, contagiando rapidamente a
população de diferentes cidades. Esse primeiro protesto foi
liderado por um grupo denominado
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Movimento dos Sem-Terra.
Movimento das Vadias.
Movimento dos Sem-Teto.
Movimento dos Índios.
Movimento Passe-Livre.

QUESTÃO 45
Em 2013, o Brasil foi cenário de várias manifestações
populares, que ganharam grande apoio popular. Acerca
desse assunto, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

As manifestações no Brasil ocorreram de forma
pacífica, sem a atuação de vândalos.
O motivo das manifestações no Brasil foi,
exclusivamente, a contratação de médicos estrangeiros
para atuar no Brasil.
Inicialmente, as manifestações surgiram para contestar
os aumentos nas tarifas de transporte público.
Brasília foi a única cidade brasileira em que não houve
manifestação.
Devido às manifestações, a final da Copa das
Confederações, no Rio de Janeiro, teve de ser adiada.

QUESTÃO 49
Uma semana após livrar da cassação o deputado Natan
Donadon (sem partido-RO) em uma votação secreta, a
Câmara aprovou, por unanimidade dos 452 votantes, depois
de protestos da sociedade, a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) que determina o(a)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cassação imediata para parlamentares condenados
pela Justiça.
voto aberto em todas as votações do Congresso
Nacional.
voto aberto apenas em votações de cassação de
mandato de parlamentar.
voto aberto apenas em votações de PECs.
corte de salários por tempo indeterminado para
parlamentares condenados em primeira instância.

QUESTÃO 46
QUESTÃO 50
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por seis votos a
cinco nesta quarta-feira (18/9/2013) aceitar os embargos
infringentes, recursos que beneficiam 12 condenados no
processo do “mensalão” por lavagem de dinheiro e
formação de quadrilha. O magistrado mais antigo do STF,
que desempatou a votação que analisava a possibilidade de
os condenados com pelo menos quatro votos a seu favor
apresentarem os embargos infringentes, foi o ministro
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Gilmar Mendes.
Joaquim Barbosa.
Luiz Fux.
Celso de Mello.
Marco Aurélio Mello.

Programa Brasília sem fronteiras – 2013

Dois jovens integrantes do Movimento Novo Brasil
chegaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta
quinta-feira (19/9/2013) dispostos a entregar 37 pizzas ao
ministro Ricardo Lewandowski, revisor da ação penal 470, o
processo do “mensalão”. Impedidos de entrar por
seguranças, eles jogaram as caixas na entrada da corte.
Essa manifestação foi motivada pela decisão do STF que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inocentou todos os condenados do “mensalão”.
anulou todas as sentenças proferidas aos réus do caso
“mensalão”.
aceitou os embargos infringentes.
destituiu o presidente Joaquim Barbosa.
proibiu manifestações em áreas públicas.
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