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          PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  ITAPIPOCA  –  CE 

       CONCURSO  PÚBLICO  –  EDITAL  001/2015 

PROCURADOR 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________ 
 

RG:_______________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR:_________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 

ASSINATURA:______________________________________________________          

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 

 

1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de 

múltipla escolha, numeradas de 01 a 60. 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma deve ser assinalada. 

3. Examine se a prova está completa, com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou 

imperfeições gráficas que causem dúvidas. 

Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20 

minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer 

reclamação será desconsiderada. 

4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da 

prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será 

o único documento válido para a correção da prova. 

Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número 

de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente 

se houver discrepância. 

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, 

amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua 

assinatura e inscrição, nada deve ser escrito ou 

registrado fora dos locais destinados às respostas. 

Tenha muita atenção ao marcar seu cartão-

resposta, pois não haverá substituição por erro do 

candidato. Marque sua resposta pintando 

completamente o espaço correspondente à 

alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, 

marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra. 

Não serão computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre 

os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e 

o desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão a 

desclassificação do(a) candidato(a). 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará a eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a 

realização das provas, portar armas, aparelhos 

eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas, 

livros, jornais e impressos em geral; bonés, 

chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular, durante o 

período de realização da prova, ou, ainda, aquele 

cujo aparelho celular tocar, será sumariamente 

eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. O candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do 

gabarito, em formulário específico, fornecido pela 

ORGANIZADORA. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao 

fiscal de sala juntamente com o cartão-resposta 

(devidamente assinado). Não se esqueça, também, 

de assinar a folha de frequência. 

14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas. Turno 

da Manhã com início às 08h00min e término às 

12h00min. Turno da Tarde com início às 14h00min 

e término às 18h00min. O candidato só poderá 

ausentar-se da sala depois de decorridas duas 

horas do início das provas. 

15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas 

serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a 

realização das mesmas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o Texto I para responder às questões 1 a 7. 

TEXTO I 

ACABOU O VESTIBULAR 

Cresce o número de escolas que selecionam calouros com 
métodos alternativos. 

 Quase três milhões de formandos no Ensino Médio estão 
neste momento se preparando para disputar os exames 
vestibulares. Pelo menos um terço desses adolescentes está 
matriculado em cursinhos para compensar as falhas de sua 
formação do ensino fundamental. Às voltas com apostilas e pilhas 
de exercícios, dormem mal e enfrentam um stress violento. Pois 
bem. Esse inferno juvenil já tem remissão. “Acabou o vestibular.” 
É com essa notícia para lá de boa que a Faculdade da Cidade, 
uma universidade privada carioca, abre o seu site na Internet. Em 
São Paulo, as Faculdades Metropolitanas Unidas seguem um 
caminho parecido e mesmo escolas públicas, como a 
Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade de 
Brasília, UnB, já oferecem vagas segundo critérios que passam 
ao largo da crueldade do vestibular tradicional. 
 O Ministério da Educação não tem a menor ideia de quantas 
escolas estão usando métodos novos de seleção de calouros. 
Também não quer saber, já que a Lei de Diretrizes e Bases 
aprovada em 1996 conferiu às universidades autonomia para 
definir como bem entenderem os critérios de admissão aos seus 
cursos. 
 Cursinho e decoreba – O que assusta é que muitas 
faculdades de baixo nível aboliram o vestibular como um recurso 
a mais para atrair estudantes sem nenhuma condição de 
frequentar um curso superior, num esquema “pagou-entrou”. 
Seria uma forma de tentar cooptar clientes num momento em que 
818 escolas particulares em todo o país disputam um mercado 
que parou de crescer já há alguns anos, fixando-se na casa dos 
dois milhões de alunos. Antes, com a exigência de que todas as 
faculdades fizessem exames vestibulares, tinha-se a impressão 
de que havia algum crivo, por mínimo que fosse, para a entrada 
no Ensino Superior. Mas era só uma impressão, porque, na 
verdade, quem acabava entrando nessas arapucas era gente que 
não conseguia ser aprovada em nenhuma seleção séria. Não é 
aí que as coisas mudarão. 
 O que o fim do vestibular tem de bom é que acabará com o 
horror e a desumanidade de submeter os jovens a um exame 
estúpido, que exige o domínio artificialíssimo sobre todo o 
conteúdo do Ensino Médio. Na prática, o que se faz é estimular a 
indústria dos cursinhos e a decoreba de equações e fórmulas. As 
respeitadíssimas universidades americanas da Califórnia, 
Harvard, Yale, ou o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 
que não têm vestibular, já mostraram o caminho. Seus alunos 
estão entre os melhores do mundo e são selecionados com base 
em entrevistas e avaliações de desempenho escolar no decorrer 
de todo Ensino Médio. 
 A Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do 
Sul, e a UnB resolveram experimentar alternativas ao vestibular 
tradicional há dois anos. Tem sido um sucesso. Em vez de bateria 
única de testes no final do Ensino Médio, as duas universidades 
aplicam as provas em doses homeopáticas, ao final de cada ano 
letivo. Terminando a 1ª Série, os colégios inscrevem seus alunos 
para testes a respeito do currículo desse ano. Findos a 2ª e 3ª 
séries, o mesmo procedimento se repete. Somadas as notas 
obtidas ao longo dos três anos, os alunos são classificados. 
Entram na faculdade os primeiros colocados. Na Federal de 
Santa Maria, 20% das vagas são preenchidas segundo esse 
critério. Na UnB, a avaliação no decorrer do Ensino Médio 
responde pelo ingresso de 25% dos alunos. 
 Esse método permite que o estudante avalie o ensino que 
está recebendo durante o Ensino Médio. “O programa tem um 
importante papel educacional, porque o aluno do ensino médio 
acaba cobrando mais do professor”, diz Ricardo Gauche, 
coordenador do Programa de Interação com o Ensino Médio da 
Universidade de Brasília [...] 

(disponível em vestibular.uol.com.br) 

1. O tema central do Texto I é o(a)(s) 

a) nível de escolaridade dos alunos. 
b) exigência das universidades. 
c) fim dos cursinhos. 
d) universidades americanas. 
e) novos métodos de ingresso nas universidades. 
 
2. Sobre o Texto I, pode-se afirmar que 

a) as escolas têm falhas no ensino fundamental. 
b) o fim do vestibular é uma má notícia. 
c) as universidades dependem da aprovação do MEC para 

admissão aos seus cursos. 
d) não há nada de bom no fim do vestibular. 
e) os novos métodos de ingresso nas universidades favorecem 

os cursinhos preparatórios. 
 
3. “A Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande 
do Sul, e a UnB resolveram experimentar alternativas ao 
vestibular tradicional...” Quanto ao tipo de sujeito nesse 
período do Texto I, marque a opção CORRETA. 

a) Composto por três núcleos. 
b) Simples. 
c) Posposto ao verbo. 
d) Composto por dois núcleos. 
e) Paciente. 
 
4. Segundo o Texto I, no que se refere aos novos métodos 
de admissão nas universidades, é INCORRETO afirmar que 

a) apresentam resultados positivos. 
b) tornam o aluno mais exigente. 
c) têm cada vez mais aceitação. 
d) têm sido adotados por universidades federais. 
e) foi adotado apenas por universidades particulares. 
 
5. Nesse Texto I, há o predomínio de qual função da 
linguagem? 

a) Fática. 
b) Referencial. 
c) Metalinguística. 
d) Conativa. 
e) Emotiva. 
 
6. Em “As respeitadíssimas universidades americanas...”, 
temos, respectivamente, 

a) artigo / substantivo / substantivo / adjetivo. 
b) pronome / verbo / substantivo / adjetivo. 
c) artigo / adjetivo / substantivo / adjetivo. 
d) artigo / verbo / substantivo / adjetivo. 
e) pronome / substantivo / substantivo / adjetivo. 
 
7. Segundo o Texto I, os alunos 

a) tinham plenas condições de passar no vestibular sem 
cursinho. 

b) foram prejudicados pelos novos métodos de ingresso nas 
universidades. 

c) têm apenas que pagar para ingressar na universidade. 
d) foram favorecidos com os novos métodos de admissão nas 

universidades. 
e) antes dedicavam-se mais durante o Ensino Médio que com 

os novos métodos. 
 
8. “Nomeado o passarinho, Mariana dedicou-se a ele. 
Mostrou-lhe os quartos, os móveis, as árvores do quintal, 
apresentou-o ao gato, recomendando-lhes que fossem 
amigos.” Sobre os pronomes em destaque, marque a opção 
CORRETA. 

a) Ambos referem-se à 3ª pessoa do singular. 
b) Ambos referem-se à 3ª pessoa do plural. 
c) O pronome se refere-se à 3ª pessoa do singular. 
d) O pronome lhes refere-se à 2ª pessoa do plural. 
e) O pronome se refere-se ao passarinho. 
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9. Na frase “Queria que me aconselhasses” o termo em 
destaque pode ser substituído por, o 

a) teu conselho. 
b) vosso conselho. 
c) conselho deles. 
d) conselho de vocês. 
e) seu conselho. 
 
10. Quanto ao processo de formação das palavras foguete, 
cauteloso e bandeirola, marque a opção CORRETA. 

a) São formadas por aglutinação. 
b) São formadas por sufixação. 
c) Apenas a primeira tem derivação imprópria. 
d) Todas têm sufixo diminutivo. 
e) São formadas por parassíntese. 
 
11. Em relação à regência nominal, indique a opção 
CORRETA. 

a) Era avesso as novidades da vida moderna. 
b) Não serei eu o empecilho a realização do projeto. 
c) A rua que procurava era transversal a avenida principal. 
d) Nunca vi nada semelhante a isso. 
e) Os novos alunos já se mostram adaptados a escola. 
 
12. Marque a opção em que NÃO consta pleonasmo. 

a) “E rir meu riso e derramar meu pranto...” 
b) “Quando com os olhos eu quis ver de perto...” 
c) “Se é por tão grande motivo, desisto.” 
d) Ordenou que saísse pra fora. 
e) Há muitos anos atrás encontrei-a. 
 
13. Indique a correspondência INCORRETA entre o adjetivo 
e a locução adjetiva. 

a) Gutural – de garganta. 
b) Ótico – de audição. 
c) Senil – de velho. 
d) Discente – de aluno. 
e) Magistral – de mestre. 
 
14. Em qual das alternativas temos uma conjunção 
subordinativa causal? 

a) Não fale alto que as crianças dormem. 
b) Nós não saímos porque chovia muito. 
c) Não brigue tanto, pois a vida vale pouco. 
d) Ela não veio, pois a sua sala está fechada. 
e) Ande depressa porque o trem não espera. 
 
15. Marque a opção em que todas as palavras são grafadas 
com “g”. 

a) me_era / rabu_enta. 
b) _eito / _entil. 
c) _iboia / _eleia. 
d) can_ica / berin_ela. 
e) o_eriza / me_era. 

16. Nono e nônuplo, centésimo e cêntuplo são, 
respectivamente, os ordinais e os multiplicativos de 

a) noventa e dez. 
b) noventa e cem. 
c) nove e dez. 
d) nove e cem. 
e) nove e cem mil. 

17.  Uma vaca percorreu, num dia, 6,05 hm. No dia seguinte, 
percorreu mais 0,72 km e, no terceiro dia, mais 12.500 cm. 
Podemos dizer que essa vaca percorreu, nos três dias, uma 
distância de quantos metros? 

a) 2.450. 
b) 1.450. 
c) 12.506,77. 
d) 14.500. 
e) 12.506. 

18. Um grupo de 24 pedreiros faz 2/5 de uma casa em 10 
dias, trabalhando 7 horas por dia. Em quantos dias a obra 
estará terminada, se 4 pedreiros foram dispensados e o 
regime de trabalho diminuiu uma hora por dia? 

a) 12. 
b) 21. 
c) 8. 
d) 11. 
e) 18. 
 
19. São dadas 5.000 caixas, onde cada uma pode conter 
entre 1 e 490 laranjas. Pelo menos, quantas caixas têm o 
mesmo número de laranjas? 

a) 1. 
b) 7. 
c) 11. 
d) 17. 
e) 21. 
 
20. Qual é o número 12,5 vezes maior que 8,50? 

a) 87,5. 
b) 137,5. 
c) 47,5. 
d) 106,25. 
e) 93,75. 
 
21. Se 5 metros de corda custam R$ 39,00, quanto custarão 
18 metros? 

a) R$ 86,00. 
b) R$ 48,40. 
c) R$ 164,00. 
d) R$ 90,00. 
e) R$ 140,40. 
 
22. Se 2/5 de um orçamento custam R$ 240,00, quanto 
custarão 3/4 do mesmo orçamento? 

a) R$ 180,00. 
b) R$ 540,00. 
c) R$ 420,00. 
d) R$ 450,00. 
e) R$ 600,00. 
 
23. Seu Antônio colocou metade de seu capital a juros 
simples pelo prazo de 6 meses e o restante, nas mesmas 
condições, pelo período de 4 meses. Sabendo-se que, ao 
final das aplicações, os montantes eram de R$ 147.000,00 e 
R$ 108.000,00, respectivamente, o capital inicial era de 

a) R$ 25.000. 
b) R$ 30.000. 
c) R$ 60.000. 
d) R$ 100.000. 
e) R$ 115.000. 
 
24. Um determinado retângulo tem 120 m² de área. 
Aumentando a sua base para 5m e diminuindo a altura para 
4m, obtém-se um retângulo de mesma área. Calcule as 
dimensões desse retângulo. 

a) 6 e 20 m. 
b) 10 e 12 m. 
c) 8 e 15 m. 
d) 4 e 30 m. 
e) 5 e 24 m. 
 
25. Se 1 hectare corresponde à área de um quadrado com 
100 m de lado, então, expressando-se a área de 3,6 hectares 
em quilômetros quadrados, obtém-se 

a) 36. 
b) 0,036. 
c) 3.600. 
d) 0,0036. 
e) 0,36. 
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26. Um pássaro e meio come uma minhoca e meia em um 
minuto e meio. Em quantos minutos 1 pássaro come 2 
minhocas? 

a) 4. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 5. 
e) 1. 

27. Somente 25% dos 60 funcionários de um tribunal eram 
mulheres. Depois de transferido um certo número de 
funcionários do sexo masculino, as mulheres passaram a 
representar 30% do total de funcionários. Quantos homens 
foram transferidos? 

a) 1. 
b) 5. 
c) 10. 
d) 15. 
e) 45. 

28. O menor número natural, não nulo, que é divisível por 
400, 500 e 1250 é 

a) 104  
b) 10³ 
c) 10²  
d) 5 . 10³  
e) 105 

29. Um terreno retangular tem 2500 m de perímetro, e suas 
dimensões diferem de 250 m. A área deste terreno, expressa 
em metros quadrados, é igual a 

a) 375.000. 
b) 37.500. 
c) 37,5. 
d) 260.000. 
e) 2.600. 

Leia os Textos II e III para responder à questão 30. 

TEXTO II 

ZONA RURAL 09/12/2015 18h43 

Idoso morre e cerca de 20 pessoas ficam feridas após 
capotamento de pau de arara. 

O acidente ocorreu por volta das 14 horas, na CE085, entre os 
distritos de Barrento e Betânia, informou a Polícia. 
Um idoso de 84 anos morreu e, aproximadamente, 20 pessoas 
ficaram feridas após o capotamento de uma caminhonete na zona 
rural de Itapipoca, nesta quarta-feira, 9. 
A caminhonete trazia aposentados e acompanhantes que 
voltavam da localidade de Bela Vista, onde teriam ido realizar 
transações bancárias. 
O policial não soube informar se o motorista da caminhonete será 
responsabilizado pelo transporte indevido de pessoas em veículo 
pau de arara, e confirma que a prática é comum na região. 

Redação O POVO Online 

TEXTO III 

 

30. No Texto II, podemos ler uma notícia atual sobre um 
acidente envolvendo pessoas que viajavam em um 
transporte ainda muito comum no interior do Estado do 
Ceará: o pau de arara. O acesso a esta modalidade de 
transporte público muito simples indica uma baixa qualidade 
dos transportes públicos oferecidos à coletividade em 
regiões muito distantes.  

A charge do Texto III, após a notícia, nos faz pensar que o 
riso de Mafalda indica a ironia ou a hipocrisia entre a 
realidade e a definição das palavras. Diante dessa reflexão, 
marque a alternativa CORRETA. 

a) As políticas públicas não devem se preocupar em melhorias 
para a coletividade, visto que, de acordo com a democracia, 
é o povo que tem que lutar por seus direitos.  

b) As políticas públicas são atividades desenvolvidas pelo 
Estado, diretamente ou indiretamente, com a participação de 
entes públicos ou privados que visam assegurar determinado 
direito de cidadania. 

c) A democracia não assegura a liberdade dos cidadãos. 
d) Podemos chamar de políticas públicas somente as que se 

relacionam aos transportes e à saúde. 
e) As políticas públicas são a totalidade de ações, metas e 

planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) 
traçam somente para alcançar o bem-estar do setor privado. 

 
31. Analise as afirmativas a seguir. 

I. A ONU foi criada ao término da I Guerra Mundial e tem como 
objetivo principal garantir a paz no mundo através do bom 
relacionamento entre os países. 

II. BRICS refere-se aos países membros fundadores (o Grupo 
BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) que, 
juntos, formam um grupo político de cooperação. Os 
membros fundadores e a África do Sul estão todos em um 
estágio similar de mercado emergente, devido ao seu 
desenvolvimento econômico.  

III. O Grupo dos Sete e a Rússia, mais conhecido como G8, é 
um grupo internacional que reúne os países mais 
industrializados e desenvolvidos economicamente do 
mundo. 

IV. A expansão marítima do século XVI, a Revolução Francesa 
e a Revolução Industrial, e as I e II Guerras Mundiais foram 
acontecimentos capazes de determinar uma transformação 
profunda na conjuntura internacional, estabelecendo uma 
nova ordem mundial 

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS. 

a) I – III. 
b) I – IV. 
c) I – II – IV. 
d) II – III – IV. 
e) III – IV. 
 
Leia a reportagem com atenção para responder às questões 
32 a 35 que são relacionadas aos trechos do texto adaptado 
de Patrícia Edgar. 

EDGAR, Patrícia. Violência na TV: o bom e o mau para nossas crianças. 
http://www.midiativa.tv/index.php/midiativa/content/view/full/1752.  

por: Robson Moura  

Segundo Patrícia Edgar, para cada hora que uma criança fica 
diante da televisão crescem 9% as chances de a mesma se tornar 
agressiva. O adulto já é vítima dessa estatística, pois passa muito 
mais tempo diante da TV. É dependente e organiza sua vida em 
função da programação da mesma. Torna-se então facilmente 
manipulado pelos valores que ela impõe. Um deles, a Violência. 

32. Considerando a afirmação da autora, podemos concluir 
que o(a)(os) 

a) televisão determina o nível de violência da sociedade. 
b) agressividade das crianças tem sua base na televisão. 
c) pais perderam o controle das crianças devido à televisão. 
d) televisão é uma deseducadora em potencial. 
e) adulto incorpora os (des)valores divulgados pela televisão. 
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33. ...O adolescente é o público-alvo das mídias televisas, é 
a gatinha no Shopping Center, é a roupa de marca que sem 
ela, nada de gatinhas, são as paqueras erradas ensinadas na 
Malhação - novela adolescente da Rede Globo. Mas não só 
tem as ações negativas não, existem aquelas que eles 
chamam do bem. Na Malhação - novela adolescente da Rede 
Globo pelo menos em uma de suas temporadas houve um 
caso de um adolescente que era do mal e se arrependeu a 
duras penas. Nesse caso os valores sociais não foram 
trocados...  

Neste trecho, a autora chama atenção para o incentivo à(ao) 

a) comportamento. 
b) consumismo. 
c) audiência. 
d) vício das novelas. 
e) ausência de limites. 
 
34. ...Não é a tecnologia televisa que é ruim, é a formação 
do nosso adolescente que vai entrar em contato com ela que 
a absorve e a interpreta de acordo com suas experiências, 
seus dialetos, sua formação, seu ambiente de vida. Um ser 
desestruturado financeiramente, casamento destruído, 
valores corrompidos pelo roubo, pela prostituição, pela 
fome, pela falta de estudos – analfabetismo – pela prole 
extensa e sem prospecção futura será abraçado pela 
violência não conseguindo ficar livre da influência dos 
conteúdos das diversas mídias que encontramos com tanta 
facilidade e seus dependentes também. 

Agora a autora apresenta uma realidade 

a) distante da realidade brasileira. 
b) exagerada e carente de verdade. 
c) da periferia das grandes cidades. 
d) da juventude brasileira de modo geral. 
e) de um bairro fictício. 
 
35. ... Já na classe média, encontramos os adolescentes 
com os mais variados gostos, geralmente com uma televisão 
no quarto, um videogame e, em alguns casos, um 
computador; no entanto é ainda uma boa massa 
influenciável, apesar de ter grande parte das pessoas no 
ensino médio, ainda uma minoria no ensino superior, 
contudo uma classe bastante consumidora. A televisão 
acerta em cheio com suas telenovelas, ambientando 
diferenças financeiras reais, para ensinar que é, através de 
falcatruas, que se pode vencer. Pobre só cresce assim e no 
fim eles não reforçam que o pobre só leva a pior. Não há 
moral. Temos ainda programas exclusivamente consumista 
do produto novelas e seriados da TV - produto interno da 
própria TV. 

Os argumentos do trecho acima ressaltam o(a) 

a) condição financeira, proporcionando o consumismo. 
b) nível de ocupação dos jovens da classe média. 
c) inércia da juventude nos dias atuais. 
d) influência da mídia, deturpando a formação de valores. 
e) contribuição da mídia para a rotina dos jovens. 
 
36. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
“impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas”. 

Entre as inovações da lei, está o auxílio-inclusão que será 
pago às pessoas com deficiência moderada ou grave que 
entrarem no mercado de trabalho, pena de um a três anos por 
atos de discriminação em estabelecimentos públicos, acesso 
ao FGTS para a aquisição de órteses e próteses, entre outros. 

Há também a instituição de mais cotas como 2% das vagas 
em estacionamentos, 10% dos carros das frotas de táxi 
equipados, 10% dos computadores de Lan Houses com 
recursos de acessibilidade, entre outras para atender 
pessoas com necessidades especiais. 

Pelo projeto, o Estado é obrigado a garantir políticas 
públicas de inclusão social e criar varas especializadas para 
atendimento da pessoa com deficiência. O cumprimento da 
lei será responsabilidade da União, dos Estados e dos 
Municípios. 

O texto informa sobre direitos e obrigações adquiridos 
pelo(a) 

a) Estatuto da Inclusão.  
b) Lei da Acessibilidade. 
c) Lei da Pessoa com Deficiência  
d) Estatuto da Igualdade. 
e) Lei Brasileira de Inclusão. 
 
37. Recentemente, o G1 destacava a seguinte notícia: 

EUA dizem ter destruído centenas de milhões de dólares do 
Estado Islâmico 

Ataques aéreos atingiram locais de armazenamento de 
dinheiro do grupo. 

EUA tentam cortar a renda do EI que depende muito de 
dinheiro vivo. 

Com relação ao Estado Islâmico, marque a alternativa 
CORRETA. 

a) O Estado Islâmico (EI), também conhecido como Daesh ou 
ISIS, é um grupo neoliberal democrático (um dos ramos do 
Islamismo) criado a partir do braço iraquiano da Al-Qaeda. 

b) O Estado Islâmico é regido pelo autoproclamado califa Abu 
Bakr al-Bagdadi. 

c) A democracia é o objetivo do Estado Islâmico. 
d) A principal fonte de recursos do Estado Islâmico vem da 

agricultura.  
e) As políticas públicas são a totalidade de ações, metas e 

planos do Estado Islâmico. 

38. Analise a charge a seguir. 

 

A charge satiriza o(a)(as) 

a) situação da saúde no Brasil. 
b) descaso com a educação brasileira. 
c) nível em que se encontram saúde e educação no Brasil. 
d) prioridades das políticas públicas no Brasil. 
e) situação da população brasileira em relação às epidemias. 

39. Marque a opção que NÃO é um princípio ético do 
serviço público. 

a) Sigilo. 
b) Cuidado. 
c) Decoro. 
d) Boa educação. 
e) Individualismo. 

40. Sobre a importância da ética, marque a opção 
INCORRETA. 

a) A ética pode ser desconsiderada quando significar a 
obtenção de maiores lucros ou, até mesmo, uma promoção 
na carreira. 

b) A ética está ligada à verdade e isto é o primeiro passo para 
aproximar-se do comportamento correto. 

c) No campo do trabalho, a ética tem sido cada vez mais 
exigida, já que, nos dias atuais, as empresas passaram a 
valorizar os empregados que, além de serem eficientes, 
atuam de forma ética e responsável. 
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d) A atitude ética vai determinar como um profissional trata os 
outros profissionais no ambiente de trabalho, os 
consumidores de seus serviços: clientes internos e externos 
entre outros membros da comunidade em geral. 

e) A ética é indispensável ao profissional, porque, na ação 
humana, “o fazer” e “o agir” estão interligados. O fazer diz 
respeito à competência, à eficiência que todo profissional 
deve possuir para exercer bem a sua profissão. O agir refere-
se à conduta do profissional, ao conjunto de atitudes que 
deve assumir no desempenho de sua profissão. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

41. Marque a opção CORRETA quanto aos vetores do regime 
constitucional do servidor público.  

a) Aos empregados das sociedades de economia mista não se 
estende a vedação ao acúmulo remunerado de cargos, 
empregos ou funções públicas. 

b) As funções de confiança são exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargos efetivos na administração, 
destinadas apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento.  

c) Admite que o concurso público seja realizado somente por 
meio de títulos de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego.  

d) A estabilidade no serviço público é adquirida após três anos 
de efetivo exercício do cargo por ele ocupado, podendo 
perder seu cargo somente por decisão judicial definitiva.  

e) Os cargos públicos efetivos podem ser ocupados somente 
por brasileiros natos ou naturalizados, podendo-se admitir a 
ocupação de cargos em comissão por estrangeiros. 

 
42. Levando-se em consideração a norma e o direito 
constitucional, no que diz respeito à evolução histórica, 
conceito e classificação, marque a opção CORRETA. 

a) O preâmbulo constitui norma central da Constituição Federal, 
possuindo força normativa para descortinar a 
inconstitucionalidade de uma norma. 

b) As regras do ADCT não são suscetíveis de serem 
reformadas, salvo se estiver em desconformidade com o 
objetivo almejado pelo constituinte originário. 

c) O fenômeno da recepção da norma à Constituição 
corresponde a uma revalidação das normas que não 
desafiam, formalmente, a nova Constituição. 

d) As normas programáticas previstas na Constituição 
encartam um dever político ao órgão competente para 
satisfazer o seu comando, caracterizando-se o dever de agir 
pela margem de discricionariedade dilatada, reconhecida aos 
poderes públicos para satisfazê-la em concreto. 

e) As garantias, como a do direito adquirido ou a da coisa 
julgada, impossibilitam a prática de atos pelo poder 
constituinte originário que venha violá-las. 

 
43. Marque a opção CORRETA acerca da vinculação e 
responsabilização dos atos administrativos aos pareceres 
jurídicos. 

a) O parecer facultativo, quando solicitado pela autoridade 
administrativa, vincula o ato administrativo pela manifestação 
do órgão consultivo. 

b) O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas quando da 
apreciação das contas anuais do Chefe do Poder Executivo, 
caracteriza-se como facultativo, pois não vincula a 
deliberação das contas pelo órgão competente. 

c) O parecer jurídico, emitido sobre as minutas de acordos, 
convênios ou ajustes, é obrigatório, mas não possui natureza 
vinculante ao eventual ato da autoridade administrativa. 

d) O parecer jurídico, sugerindo contratação direta sem 
licitação, mediante interpretação da lei das licitações, sujeita 
o consultor jurídico, em qualquer hipótese, à 
responsabilização, solidariamente, com o administrador que 
decidiu pela contratação direta. 

e) O parecer é vinculante quando a Administração é obrigada a 
solicitá-lo, mas não impede a autoridade administrativa de 
tomar decisão diversa. 

44. Acerca da publicidade prevista na Lei Federal nº 
8.666/93, marque a opção CORRETA. 

a) Para a eficácia dos atos de inexigibilidade de licitação, a 
publicação se dará na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) 
dias. 

b) Os avisos, contendo os resumos dos editais das 
concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos 
leilões, embora realizados no local da repartição interessada, 
deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por 
uma vez, no Diário Oficial da União quando se tratar de obras 
financiadas parcial ou totalmente com recursos para atender 
convênios federais ou estaduais ou, ainda, garantidas por 
instituições federais. 

c) As compras, sempre que possível, deverão ser processadas 
através de sistema de registro de preços que serão 
publicados semestralmente para orientação da 
Administração, na imprensa oficial. 

d) A publicação resumida do instrumento de contrato será 
providenciada pela Administração até o quinto dia útil de sua 
assinatura. 

e) A intimação do ato de habilitação ou inabilitação do licitante 
será feita mediante publicação na imprensa oficial, quando 
presente somente o preposto do licitante no ato em que foi 
adotada a decisão. 

 
45. O Mandado de segurança é remédio constitucional que 
visa proteger direito líquido e certo, contrato ilegal ou abuso 
de poder. Levando-se em consideração a normatização que 
o regulamenta, marque a alternativa CORRETA. 

a) O agente público que pratica ato executório está sujeito ao 
Mandado de segurança, quando age sob ordem da 
autoridade pública. 

b) A ação de mandado de segurança será extinta por perda do 
objeto, quando impetrado contra Comissões Parlamentares 
de Inquérito que vierem a extinguir-se em virtude da 
conclusão de seus trabalhos investigatórios. 

c) Não cabe agravo regimental contra decisão do relator que 
concede ou indefere liminar em mandado de segurança. 

d) O Mandado de segurança contra atos dos Comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica é de competência 
originária do Supremo Tribunal Federal. 

e) Impetrado o Mandado de segurança, perante o Supremo 
Tribunal Federal, contra ato de autoridade que não atrai a 
respectiva competência originária, deverá o processo ser 
extinto sem resolução de mérito. 

 
46. Acerca da Ação Civil Pública por ato de improbidade 
administrativa marque a alternativa CORRETA. 

a) Presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de 
ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou 
importe enriquecimento ilícito, é admitido que a 
indisponibilidade de bens pode recair sobre o patrimônio dos 
agentes, ainda que adquiridos anteriormente à prática do 
suposto ato de improbidade, de modo suficiente a garantir o 
integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, 
levando-se em consideração, ainda, o valor de possível 
multa civil aplicada como sanção autônoma. 

b) Uma secretária de educação municipal foi gestora durante 
todo ano de 2008, em que exonerada do cargo no último dia 
deste exercício financeiro, teve sua prestação de contas 
desaprovada/rejeitada pelo órgão de contas, definitivamente, 
em outubro de 2010. Nesse caso, o prazo para a propositura 
de ação para apurar ato de improbidade administrativa é de 
até cinco anos após o julgamento das contas. 

c) A aplicação das sanções contra os atos de improbidade 
administrativa que causam prejuízo ao Erário depende da 
efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. 

d) Os Ministros de Estado submetem-se ao modelo de 
competência previsto no regime da Lei de Improbidade 
Administrativa. 

e) Constitui ato de improbidade administrativa que causa 
prejuízo ao Erário, ainda que na forma culposa, retardar ou 
deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. 



8 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – CE – PROCURADOR – 28/02/2016 

47. Em relação à prescrição e decadência prevista no 
Código Civil, marque a alternativa CORRETA. 

a) Se a decadência não for convencional, a parte a quem 
aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas 
o juiz não pode suprir a alegação. 

b) Prescreve, em 03 (três) anos, a pretensão de cobrança de 
dívidas líquidas constantes de instrumento particular. 

c) Interrompida a prescrição em favor de um dos credores 
solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for 
indivisível. 

d) A pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa 
prescreve em 05 (cinco) anos. 

e) A interrupção da prescrição somente poderá ocorrer, uma 
vez, pela apresentação do título de crédito em juízo de 
inventário ou em concurso de credores, bem como por 
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 
citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da 
lei processual. 

 
48.  Marque a alternativa CORRETA no que diz respeito aos 
crimes relacionados à Administração Pública. 

a) Pratica crime de peculato, o servidor que retardar ou deixar 
de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra 
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 
sentimento pessoal. 

b) Configura crime de inserção de dados falsos em sistema de 
informações, o ato de modificar ou alterar o sistema de 
informações ou programa de informática sem autorização ou 
solicitação de autoridade competente. 

c) Comete crime de corrupção passiva, o funcionário público 
que exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida. 

d) A conduta típica da corrupção ativa perfaz-se quando o 
sujeito oferece ou promete vantagem indevida a funcionário 
público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de 
ofício. 

e) Prevarica na função pública, o funcionário que der às verbas 
ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. 

 
49. Analise as afirmativas a seguir, considerando o que 
prescreve lei processual penal. 

I. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, 
facultado ao juiz de ofício ordenar, mesmo antes de iniciada 
a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas 
urgentes e relevantes, observando a necessidade, 
adequação e proporcionalidade da medida. 

II. A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos 
casos de infração, cuja pena privativa de liberdade máxima 
não seja superior a 4 (quatro) anos. 

III. A incompetência do juízo anula todos os atos, devendo o 
processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao 
juiz competente. 

IV. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso 
em sentido estrito, ainda que somente, de parte da decisão, 
se recorra. 

Marque a opção que indica as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III. 
b) I – IV.  
c) II – III – IV. 
d) III – IV. 
e) I – II – IV. 
 
50. Em relação à matéria relativa ao Processo Judiciário de 
Trabalho, é CORRETO afirmar que 

a) a testemunha que for parente até o segundo grau civil, amigo 
íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará 
compromisso, e seu depoimento valerá como simples 
informação. 

b) os dissídios individuais, cujo valor não exceda a sessenta 
vezes os salários mínimos vigentes na data do ajuizamento 
da reclamação, ficam submetidos ao procedimento 
sumaríssimo. 

c) serão exigidos exames toxicológicos, previamente à 
admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar 
de motorista profissional, assegurados o direito à 
contraprova em caso de resultado positivo e à 
confidencialidade dos resultados dos respectivos exames. 

d) as demandas em que é parte a Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional, estão sujeitas ao procedimento 
sumaríssimo 

e) da decisão denegatória dos embargos perante o Tribunal 
Superior do Trabalho, caberá agravo, no prazo de 05(cinco) 
dias. 
 

51. Analise as afirmativas a seguir à luz do que preceitua a 
Lei Orgânica do Município de Itapipoca. 

I. A autorização para a alienação de bens imóveis do Município 
depende de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. 

II. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta de 
10% (dez por cento), no mínimo, do eleitorado municipal. 

III. O prefeito perderá o mandato, por cassação, mediante 
deliberação da Câmara Municipal, quando residir fora do 
Município, bem como atentar contra a autonomia do 
Município; o livre exercício da Câmara Municipal; o exercício 
dos direitos políticos, individuais e sociais; a probidade na 
administração e a lei orçamentária. 

IV. Caso o prefeito considere o projeto inconstitucional, contrário 
a esta Lei Orgânica ou contrário ao interesse público, vetá-
lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados da data do recebimento e comunicará, no prazo de 
quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara, os motivos 
do veto. 

Marque a opção que indica as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II.  
b) II – IV. 
c) I – III – IV. 
d) II – III – IV. 
e) I – III. 

 
52. Analise as afirmativas relacionadas à cobrança judicial 
da dívida ativa da Fazenda Pública. 

I. Na execução fiscal, o executado oferecerá embargos, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada do aviso de 
recebimento aos autos. 

II. A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados 
antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não 
for embargada ou se rejeitados os embargos. 

III. A inscrição da dívida, que se constitui no ato de controle 
administrativo da legalidade, será feita pelo órgão 
competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e 
suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 
120 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta 
ocorrer antes de findo aquele prazo. 

IV. Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz à 
Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por 
outros, independentemente da ordem da penhora ou arresto 
dos bens, bem como o reforço da penhora insuficiente. 

Marque a opção que indica as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II.  
b) II – IV. 
c) I – III – IV. 
d) II – III – IV. 
e) III – IV. 

 
53. Analise as assertivas a seguir acerca dos crimes de 
responsabilidade dos prefeitos municipais. 

I. Antes de receber a denúncia, será ofertado o prazo de 05 
(cinco) dias para o acusado apresentar defesa prévia. 

II. Cabe a suspensão do processo, na forma da Lei Federal 
9.099/95, pela prática do crime consistente em contrair 
empréstimo, emitir apólices, ou obrigar o Município por títulos 
de crédito, sem autorização da Câmara, ou em desacordo 
com a lei, atendidas as formalidades legais. 



9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – CE – PROCURADOR – 28/02/2016 

III. Constitui crime de responsabilidade, punível com pena de 
reclusão de dois a doze anos, a prática de desvio, ou 
aplicação indevidamente, de rendas ou verbas públicas. 

IV. Caracteriza-se como crime formal que se consuma 
independentemente da produção de qualquer resultado, o 
fato de deixar de prestar contas, no devido tempo, ao órgão 
competente, da aplicação de recursos, empréstimos 
subvenções ou auxílios internos ou externos, recebidos a 
qualquer título. 

Marque a opção que indica as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II. 
b) II – III – IV. 
c) I – II – IV. 
d) I – III.  
e) II – IV. 
 
54. Marque a opção CORRETA em relação às premissas 
legais relacionadas ao Código Tributário. 

a) A moratória somente abrange os créditos definitivamente 
constituídos à data da lei ou do despacho que a conceder, ou 
cujo lançamento já tenha sido iniciado, àquela data, por ato 
regularmente notificado ao sujeito passivo, salvo se de modo 
diverso não dispuser a lei. 

b) A obrigação tributária principal decorre da legislação 
tributária e tem por objeto as prestações positivas ou 
negativas, nela previstas, no interesse da arrecadação ou da 
fiscalização dos tributos. 

c) A interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos 
obrigados, não favorece ou prejudica os demais. 

d) A capacidade tributária passiva depende da capacidade civil 
das pessoas naturais. 

e) O lançamento é efetuado e revisto, de ofício, pela autoridade 
administrativa, quando deva ser apreciado fato conhecido ou 
provado por ocasião do lançamento anterior. 

 
55. No que refere ao direito financeiro, analise as 
afirmações a seguir. 

I. A norma exigida pela CF, na esfera federal, para dispor sobre 
normas de finanças públicas é sempre a lei complementar. 

II. Os créditos e débitos suplementares e especiais serão 
autorizados por decreto do Poder Executivo e abertos por 
escrituração contábil e fiscal. 

III. Segundo as diretrizes previstas na CF, os municípios podem 
legislar sobre direito financeiro. 

IV. O Poder Executivo publicará, até 60 (sessenta) dias após o 
encerramento de cada bimestre, relatório resumido da 
execução orçamentária. 

Marque a opção que indica as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – IV. 
b) II – III.  
c) I – III – IV. 
d) I – III.  
e) II – IV. 
 
56. Em relação ao Código de Ética dos Advogados do 
Brasil, analise as seguintes afirmativas. 

I. O crédito, por honorários advocatícios, seja do advogado 
autônomo, seja de sociedade de advogados, autoriza o 
saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de 
natureza mercantil, podendo, ainda, ser emitida fatura, 
quando o cliente assim pretender, com fundamento no 
contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá 
ser levada a protesto. 

II. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários 
devem ser necessariamente representados por pecúnia e, 
quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não 
podem ser superiores às vantagens advindas a favor do 
cliente. 

III. É vedada a publicidade profissional da advocacia, em 
qualquer hipótese, para fins de identificação dos escritórios 
de advocacia, com utilização de placas, painéis luminosos e 
inscrições em suas fachadas. 

IV.  O advogado não deve aceitar procuração de quem já tenha 
patrono constituído, sem prévio conhecimento deste, salvo 
por motivo plenamente justificável ou para adoção de 
medidas judiciais urgentes e inadiáveis. 

Marque a opção que indica as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II – III. 
b) II – III – IV.  
c) I – III – IV. 
d) I – III.  
e) II – IV. 
 
57. Analise aa afirmativas a seguir no que diz respeito às 
espécies do contrato administrativo. 

 Contratos que visam à atividade destinada a obter 
determinada utilidade concreta de interesse da 
Administração.  

 Contratos em que o objeto pactuado consiste em construção, 
reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de 
determinado bem público. 

 Contratos que têm, por objeto, a delegação da execução do 
serviço público a pessoa privada. 

As afirmativas referem-se, respectivamente, aos contratos de 

a) serviços, obras e gerenciamento. 
b) serviços, fornecimento e gerenciamento.  
c) serviços, obras e concessão.  
d) obras, gerenciamento e permissão.  
e) permissão, serviços e concessão  
 
58. Marque a opção CORRETA em relação aos crimes de 
trânsito. 

a) No homicídio doloso cometido na direção de veículo 
automotor, a pena será aumentada se o agente não possuir 
permissão para dirigir ou carteira de habilitação. 

b) A prática de crime consistente em conduzir veículo 
automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão 
da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência, será constatada por concentração 
igual ou superior a 3 decigramas de álcool por litro de sangue 
ou igual ou superior a 0,6 miligramas de álcool por litro de ar 
alveolar. 

c) São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos 
crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a 
infração com permissão para dirigir ou carteira de habilitação 
de categoria diferente da do veículo. 

d) Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de trânsito 
de que resulte vítima se, imporá a prisão em flagrante, ainda 
que prestar pronto socorro àquela. 

e) Transitado em julgado a sentença condenatória, o réu será 
intimado a entregar à autoridade judiciária, em setenta e 
duas horas, a permissão para dirigir ou a carteira de 
habilitação. 

 
59. Acerca da ação rescisória prevista do Código de 
Processo Civil marque a opção CORRETA. 

a) Para o ajuizamento da ação rescisória, o município deverá 
depositar a importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da causa, a título de multa, caso a ação seja, por 
unanimidade de votos, declarada inadmissível, ou 
improcedente. 

b) O ajuizamento da ação rescisória impede o cumprimento da 
sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, 
caso imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em lei, 
de medidas de natureza cautelar ou antecipatória de tutela. 

c) O direito de ajuizar ação rescisória extingue-se em 3 (três) 
anos, contados do trânsito em julgado da decisão. 

d) O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando 
não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento 
judicial. 

e) Concluída a instrução, será aberta vista, sucessivamente, ao 
autor e ao réu, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para razões 
finais. 
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60. Sobre os preceitos constitucionais do Poder Judiciário, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. Lei complementar de iniciativa do Senado Federal disporá 
sobre o Estatuto da Magistratura. 

II. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 
provocação, mediante decisão de um terço dos seus 
membros, após reiteradas decisões sobre matéria 
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 
cancelamento na forma estabelecida em lei. 

III. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) 
membros com mandato de 02 (dois) anos, admitida 1 (uma) 
recondução. 

IV. Os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no 
mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na 
respectiva região e nomeados pelo Presidente da República 
dentre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e 
cinco anos. 

Marque a opção que indica as afirmativas CORRETAS. 

a) I – II.  
b) II – III – IV.  
c) I – IV. 
d) II – III. 
e) III – IV. 




