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CADERNO DE PROVAS 
Caro(a) Candidato(a): Antes de Iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Este caderno contém 30 (trinta) questões objetivas com 04 (quatro) alternativas (A, B, C e D). Contém também a prova 
discursiva composta por 3 (três) questões. A prova terá duração de 04 (quatro) horas. 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas para 
solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que inviabilize a 
realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador e fiscais não há 
autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas; sendo esta atribuição de única e exclusiva 
responsabilidade do candidato. 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas, 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas deverá 
obrigatoriamente ser assinado pelo candidato no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, utilizando sempre caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul.  

5. O caderno de prova discursiva, destinado à correção não poderá ser assinado, rubricado nem conter, qualquer palavra ou 
marca que a identifique, sob pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no 
espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará a anulação da prova. Portanto utilize como rascunho existente 
em seu caderno de prova, antes de transcrevê-la para o caderno de prova discursiva que será utilizado para correção.  

6. Atenção: Somente será considerado para efeito de correção o texto constante no espaço destinado para esse fim. Logo, não 
serão considerados em nenhuma hipótese os textos constantes nas folhas de rascunho. 

7. Ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 03 (três) 
horas do início das provas. 

8. Não será permitido portar ou utilizar aparelho telefônico, assim como os demais procedimentos constantes no Edital 
001/2015, nos itens 9.5 e 9.7 e respectivos subitens. 

9. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos que você 
assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, passe-as para o cartão 
de respostas.  

10. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá obrigatoriamente entregar seu cartão 
de respostas “ASSINADO” ao aplicador de sala. O candidato que não devolver seu cartão de respostas será 
automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso público. 

11. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preencher o cartão 
de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por 
erro do candidato. 

12.  Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

13. Após o término da prova, o candidato deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo terminantemente proibido 
fazer contato com candidatos que ainda não terminaram a prova sob pena de ser excluído do Concurso. 

14. O desrespeito às normas que regem o presente concurso público, bem como a desobediência às exigências registradas no 
edital; além de sanções legais cabíveis implicam a desclassificação do candidato. 

15. Os três últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após testemunharem o 
fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório.  

16. O gabarito preliminar da prova objetiva - 1ª etapa será divulgado a partir das 14 horas do dia 11 de janeiro de 2016 no site 
www.gualimp.com.br. 

                                                                                                                              NÃO ESQUEÇA! 
Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 

 
 

 

AUDITOR PÚBLICO INTERNO 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

As questões de 01 e 02 referem-se ao texto abaixo. Leia-o com atenção. 
	

Desabafos de um bom marido.                                                               

Minha esposa e eu temos o segredo pra fazer um casamento durar: duas vezes por semana, vamos a um 

ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças-

feiras, e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas. A dela é em Fortaleza e a minha em São 

Paulo. Eu levo minha esposa a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela 

onde ela gostaria de ir ao nosso aniversário de casamento. "Em algum lugar que eu não tenha ido há muito 

tempo!" ela disse. Então eu sugeri a cozinha. Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às 

compras. Ela tem um liquidificador elétrico, uma torradeira elétrica e uma máquina de fazer pão elétrica. Então 

ela disse: "Nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar pra sentar". Daí comprei pra ela uma cadeira 

elétrica. Lembrem-se, o casamento é a causa número um para o divórcio. Estatisticamente, 100 % dos 

divórcios começam com o casamento. Eu me casei com a "Sra. Certa". Só não sabia que o primeiro nome dela 

era "Sempre". Já faz 18 meses que não falo com minha esposa. É que não gosto de interrompê-la. Mas tenho 

que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou: "O que tem na TV?" E eu disse "poeira". 

No começo Deus criou o mundo e descansou. Então, Ele criou o homem e descansou. Depois, criou a mulher. 

Desde então, nem Deus, nem o homem, nem o mundo tiveram mais descanso. "Quando o nosso cortador de 

grama quebrou, minha mulher ficava sempre me dando a entender que eu deveria consertá-lo. Mas eu sempre 

acabava tendo outra coisa para cuidar antes: o caminhão, o carro, a pesca, sempre alguma coisa mais 

importante para mim. Finalmente, ela pensou num jeito esperto de me convencer. Certo dia, ao chegar em 

casa, encontrei-a sentada na grama alta, ocupada em podá-la com uma tesourinha de costura. Eu olhei em 

silêncio por um tempo, me emocionei bastante e depois entrei em casa. Em alguns minutos eu voltei com uma 

escova de dentes e lhe entreguei." 

- Quando você terminar de cortar a grama, eu disse, "você pode também varrer a calçada”. 

Depois disso não me lembro de mais nada. Os médicos dizem que eu voltarei a andar, mas mancarei pelo 

resto da vida.  

"O casamento é uma relação entre duas pessoas na qual uma está sempre certa e a outra é o marido...”. 

(Texto de: Luís Fernando Veríssimo) 

QUESTÃO 01  
 

A palavra “Desabafos”, no título do texto, remete a ideia: 
 

(A) De que se trata do relato das angústias e proezas de um marido exemplar. 
(B) De que o casamento é um relacionamento questionável. 
(C) Da importância do marido e da esposa para um bom relacionamento. 
(D) Que citará dicas de como deve agir o bom marido. 

QUESTÃO 02  
 

É correto afirmar de acordo com o texto, exceto que: 
 

(A) O bom marido é na verdade, aquele que faz tudo o que a esposa quer. 
(B) Homens e mulheres atribuem diferentes níveis de importância para a mesma coisa ou situação. 
(C) O bom marido é aquele que encara as diferenças de opinião no relacionamento com bom humor. 
(D) Que o marido está sempre errado. 
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QUESTÃO 03  
 

Marque a figura de linguagem predominante no texto, adequadamente caracterizada: 
 

(A) Anacoluto: É a concordância com a ideia e não com a palavra dita. 
(B) Silepse: é a repetição de ideias. 
(C) Antítese: Emprego de termos com sentidos opostos. 
(D) Ironia: consiste no emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente 

do habitual. 

QUESTÃO 04 
 

São características do gênero textual dominante no texto, exceto: 
 

(A) A linguagem empregada nesse tipo de texto tende a ser simples e direta. 
(B) Tem por objetivo entreter os leitores e, ao mesmo, tempo, levá-los a refletir a respeito da vida e dos 

comportamentos humanos. 
(C) É um texto de domínio coletivo cuja finalidade é provocar riso, divertir o interlocutor. 
(D) Apresenta elementos comuns em uma narrativa, como fato, personagens, tempo, espaço e narrador. 

QUESTÃO 05 
 

Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância de acordo com a norma culta: 
 

(A) Já faz 18 meses que não falo com minha esposa. 
(B) Certo dia, ao chegar em casa... 
(C) E uma máquina de fazer pão elétrica. 
(D) O casamento é uma relação entre duas pessoas na qual uma está sempre certa e a outra é o marido. 

 
QUESTÕES DE CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

 

 

QUESTÃO 06  
 

 

São componentes de Hardware de um microcomputador, exceto: 
 

(A) Monitor. 
(B) Impressora. 
(C) Sistema operacional. 
(D) Microprocessador. 

QUESTÃO 07  
 

No Microsoft Excel/2007 (versão em português), quando utilizamos fórmulas, podemos nos deparar com uma 
expressão que significa algum tipo de erro ocorrido na fórmula. Qual o significado do valor de erro entre aspas 
“#NOME?”. 

 

(A) Ocorre quando o Excel reconhece uma divisão por zero ou célula vazia. 
(B) Ocorre quando o Excel utiliza um tipo de dados incorreto na fórmula. 
(C) Ocorre quando o Excel utiliza uma referência de célula inválida. 
(D) Ocorre quando o Excel não reconhece o texto em uma fórmula. 
 

QUESTÃO 08  
 
 

No Microsoft Word/2007 (versão em português), qual combinação de teclas abaixo insere uma quebra de 
página?  

 
 
 

(A) Ctrl + Q. 
(B) Ctrl + Shift + Q. 
(C) Ctrl + Enter. 
(D) Ctrl + Shift + P 
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QUESTÃO 09  
 

O Microsoft Power Point/2007(versão em português) é uma ferramenta utilizada para criação de apresentações 
em slides. Das alternativas abaixo, não podemos afirmar que:  

 

(A) O slide mestre é um modelo de design que guardar as formatações padrões escolhidas, como tamanho, 
estilo e cor de fontes. 

(B) Através do PowerPoint/2007 é possível salvar uma apresentação no modo EXE, assim, ao ser executado, 
o arquivo abrirá como um programa, independente se existe ou não o PowerPoint/2007 instalado na 
máquina. 

(C) Através do PowerPoint/2007 é possível salvar uma apresentação no modo PPS, assim, ao ser executado, 
o arquivo já abrirá no modo apresentação. 

(D) O objetivo do slide mestre é concentrar em um único slide todas as formatações padrões, de forma que 
qualquer alteração efetuada no slide mestre seja herdada por todos os outros slides da apresentação. 

 
QUESTÃO 10  
 

No MS Windows XP o Painel de Controle permite acessar e configurar itens específicos do sistema, exceto: 
 

(A) Formatar mídias de armazenamento. 
(B) Configurações de vídeo. 
(C) Contas de usuários. 
(D) Adicionar e remover programas. 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 11 
 

 

 

Os valores autorizados para a realização das despesas no exercício deverão ser compatíveis com os valores 
previstos para a arrecadação das receitas. É o que determina o seguinte princípio orçamentário: 

  

(A) Princípio da Exclusividade. 
(B) Princípio da Universalidade. 
(C) Princípio do Orçamento Bruto. 
(D) Princípio do Equilíbrio. 

 

QUESTÃO 12 
 

Quanto ao valor da licitação, a modalidade de licitação que envolve o maior valor pecuniário de contratação e 
tem como características a possibilidade de qualquer interessado participar do certame, desde que na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 
para execução de seu objeto, denomina-se: 

 

(A) Tomada de Preços. 
(B) Concorrência. 
(C) Leilão. 
(D) Convite. 

 

QUESTÃO 13 
 

Autorização de uso é o ato administrativo unilateral e discricionário, pelo qual a Administração consente, a título 
precário, que o particular se utilize de bem público com exclusividade. Sobre o assunto, é correto afirmar que: 

 

(A) É outorgada, em geral, em caráter transitório. 
(B) Confere maiores poderes e garantias ao usuário. 
(C) Necessita de licitação e autorização legislativa. 
(D) Cria para o usuário um dever de utilização. 
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QUESTÃO 14 
 

No balanço patrimonial, o ativo financeiro compreenderá: 
 

(A) As dívidas fundadas e outros pagamentos, independente de autorização orçamentária. 
(B) Os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.  
(C) Os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores 

numerários. 
(D) Os bens, valores, obrigações e situações que, imediata ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. 

 

QUESTÃO 15 
 

Em relação aos servidores públicos, é correto afirmar que: 
 

(A) Os cargos em comissão devem ser exercidos exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. 
(B) A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. 
(C) São estáveis a partir da posse os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de 

concurso público 
(D) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho do 

servidor por comissão instituída para essa finalidade. 
 

QUESTÃO 16 
 

De acordo com a Lei Complementar 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal, é correto afirmar que:

 

(A) Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão 
constarão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

(B) A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 
onze anteriores, incluídas as duplicidades. 

(C) A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 
onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.   

(D) É permitido consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. 
 

QUESTÃO 17 
 

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se 
refere. O conceito de destinação ordinária no balanço financeiro se refere a: 

 

(A) É o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades 
específicas estabelecidas pela legislação. 

(B) São os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão 
administrativa ou sentença judicial. 

(C) É o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer 
finalidades. 

(D) Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e 
indireta.  
 

QUESTÃO 18 
 

A Administração Pública realiza sua função executiva por meio de atos jurídicos que recebem a denominação 
especial de atos administrativos. Sobre os atos administrativos, é correto afirmar que: 

 

(A) A competência administrativa pode ser renunciada ou transferida. 
(B) Anulação é o ato administrativo discricionário pelo qual a administração extingue um ato válido, por razões 

de conveniência e oportunidade. 
(C) A extinção de um ato administrativo por razões de ilegalidade é chamada de convalidação. 
(D) A finalidade do ato se faz pelo objetivo que se quer alcançar. Serão nulos os atos administrativos que não 

satisfaçam o interesse público. 
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QUESTÃO 19 
 

O princípio orçamentário da não vinculação de receitas significa que: 
  

(A) Nenhuma parcela da receita poderá ser reservada ou comprometida para atender a  certos ou 
determinados gastos. 

(B) Todas as receitas e despesa devem constar na peça orçamentária com seus valores brutos e não líquidos. 
(C) Os valores autorizados para a realização das despesas no exercício deverão ser compatíveis com os 

valores previstos para a arrecadação das receitas. 
(D) Os dados apresentados devem ser homogêneos nos exercícios, no que se refere à classificação e demais 

aspectos envolvidos na metodologia de elaboração do orçamento, permitindo comparações ao longo do 
tempo. 
 

QUESTÃO 20 
 

Em relação ao vencimento, remuneração e subsídios dos servidores públicos, é correto afirmar que: 
  

(A) É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público 

(B) Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. 
(C) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço, com motivo justificado. 
(D) O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou 

disponibilidade cassada, terá o prazo de 5 (cinco) dias para quitar o débito. 
 

QUESTÃO 21 
 

Os atos e atividades administrativas de todo aquele que exerce o poder público devem estar pautado pelos 
princípios administrativos. Assinale a alternativa que apresenta um principio básico da administração pública:  

 

(A) Impessoalidade. (B) Universalidade. (C) Autonomia.   (D) Resolubilidade. 
 

QUESTÃO 22 
 

Em relação aos créditos adicionais, é correto afirmar que: 
 

(A) São créditos adicionais, as autorizações de despesa na Lei de Orçamento. 
(B) A abertura dos créditos suplementares e especiais não depende da existência de recursos disponíveis 

para ocorrer a despesa.  
(C) São créditos adicionais especiais, os destinados a reforço de dotação orçamentária 
(D) O ato que abrir crédito adicional indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação da despesa, 

até onde for possível. 
 

QUESTÃO 23 
 

O poder administrativo que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e 
rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro 
de pessoal é chamado de: 

 

(A) Poder hierárquico.  
(B) Poder de policia.   
(C) Poder disciplinar. 
(D) Poder discricionário.  

 

QUESTÃO 24 
 

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes 
ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações 
verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta uma variação patrimonial qualitativa: 
 

(A) Remuneração a Pessoal. 
(B) Incorporação de passivo. 
(C) Exploração de Bens e Direitos e Prestação De Serviços. 
(D) Transferências intragovernamentais. 
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QUESTÃO 25 
 

Os contratos administrativos de que trata a Lei de Licitação regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos 
de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. Sobre o assunto, é correto afirmar que: 

 

(A) É permitido contrato com prazo de vigência indeterminado. 
(B) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado não constituem motivo para rescisão do 

contrato. 
(C) A administração pública é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato. 
(D) É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o 

controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 
 

QUESTÃO 26  
 

Os bens públicos podem ser classificados quanto à destinação como: 
 

(A) Bens federais – Bens estaduais - Bens de uso comum do povo. 
(B) Bens de uso comum do povo - Bens de uso especial - Bens dominicais. 
(C) Bens de uso especial - Bens distritais ou municipais. 
(D) Bens distritais ou municipais. - Bens de uso comum do povo - Bens de uso especial.   

 

QUESTÃO 27  
 

Dívida pública consolidada ou fundada. Trata-se de: 
 

(A) Compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou 
entidade a ele vinculada. 

(B) Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas 
em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a doze meses. 

(C) Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, 
Estados e Municípios. 

(D) Emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. 
 

QUESTÃO 28  
 

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se 
refere, e discrimina, não incluindo:  

 

(A) A despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação 
ordinária). 

(B) O saldo inicial e o saldo final em espécie.  
(C) As transferências financeiras unicamente se decorrentes, da execução orçamentária. 
(D) Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários. 

 

QUESTÃO 29  
 

É função da Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto: 
 

(A) Compreender as metas e prioridades da administração pública federal, excluindo as despesas de capital 
para o exercício financeiro subsequente. 

(B) Orientar a elaboração da lei orçamentária anual. 
(C) Dispor sobre as alterações na legislação tributária. 
(D) Dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas.  

 

QUESTÃO 30  
 

O poder-dever de controle é exercitável por todos os Poderes da República. O controle exercido dentro de um 
mesmo Poder, automaticamente ou por meio de órgãos integrantes de sua própria estrutura é chamado de: 

 
(A) Controle de mérito. (B) Controle legal. (C) Controle popular. (D) Controle interno. 
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QUESTÕES - PROVA DISCURSIVA 
 

QUESTÃO Nº 01 
 

“O SIAFI representou tão grande avanço para a contabilidade pública da União que hoje é reconhecido no 
mundo inteiro e recomendado inclusive pelo Fundo Monetário Internacional. Sua performance transcendeu as 
fronteiras brasileiras e despertou a atenção no cenário nacional e internacional. Vários países, além de alguns 
organismos internacionais, têm enviado delegações à Secretaria do Tesouro Nacional, com o propósito de 
absorver tecnologia para a implantação de sistemas similares.” 

(Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/vantagens) 
 
Diante da constatação das vantagens da implantação do Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal, descreva 05 (cinco) dos principais objetivos do SIAFI. 

 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   
[Desenvolvimento em um máximo de 25 (vinte e cinco) linhas] 
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QUESTÃO Nº 02 

A Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, prevê os instrumentos de transparência da gestão fiscal, 
aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 
desses documentos. 

Quanto ao Relatório de Gestão Fiscal responda: 
 
a) Qual a periodicidade do envio das informações constantes no Relatório de Gestão Fiscal? 

b) Qual o prazo máximo para a publicação do Relatório de Gestão Fiscal após o encerramento do período 
correspondente? 

c) Qual o prazo para os Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes divulgar o Relatório de 
Gestão Fiscal? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   
[Desenvolvimento em um máximo de 15 (quinze) linhas] 
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QUESTÃO Nº 03 

Maria Sylvia Zanella di Pietro define serviço público como “toda atividade material que a lei atribui ao Estado 
para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as 
necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público.” 

Dentre os principais princípios regedores do serviço público, conceitue: 
 

a) Princípio da Generalidade; 

b) Princípio da Continuidade do Serviço Público; 

c) Princípio da Modicidade das Tarifas. 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   
[Desenvolvimento em um máximo de 15 (quinze) linhas] 

 


