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LÍNGUA PORTUGUESA                         10 (questões) 

 
(Texto) 

 
 
01. Mantendo-se o sentido original e a relação sintática 
entre as palavras, o termo sublinhado no trecho abaixo 
poderia ser corretamente substituído pela expressão: 
 
“... disse o Dr. David J. Langer, presidente de 
neurocirurgia do Hospital Lenox Hill em Manhattan, que 
faz parte da Northwell Health.” (linhas 5 a 7) 
 
a) Por que. 
b) Do qual. 
c) O qual. 
d) Porque. 
 
02. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula 
imediatamente após o termo “prejudicado” do trecho 
abaixo é de uso: 
 
“... tinha o fluxo sanguíneo do lado esquerdo do 
cérebro prejudicado, e Langer estava prestes a realizar 
uma cirurgia (...)” (linhas 10 a 13) 
 
a) Obrigatório, para isolar um elemento denotativo. 

b) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial 
deslocado. 

c) Obrigatório, para isolar uma conjunção. 
d) Facultativo, para isolar uma oração coordenada. 
 
03. A oração abaixo relaciona-se de forma subordinada 
à sua oração principal. É correto afirmar que ela 
mantém com a oração principal determinado valor 
semântico caracterizado como:  
 
“... apareciam da tela tão vividamente que os 
observadores sentiam vontade (...)” (linhas 27 a 29) 
 
a) Temporal. 
b) Causal. 
c) Consecutivo. 
d) Concessivo. 
 
04. Sobre a oração “Um pano cirúrgico azul foi posto 
por cima do outro.” (linhas 1 e 2), assinale a alternativa 
correta: 
 
a) A oração apresenta verbo na voz passiva. 
b) A oração é introduzida por pronome que exerce a 

função sintática de sujeito. 
c) A oração desempenha função de adjunto adverbial 

em relação à oração principal. 
d) As partículas “Um” e “por” presentes na oração 

exercem a mesma função morfológica. 
 
05. “... disse um neurocirurgião que estava de visita 
para assistir e aprender.” (linhas 30 e 31).  
 
No trecho acima, o verbo “disse” encontra-se no 
singular, pois: 
 
a) Concorda com o sujeito simples. 
b) Não apresenta um sujeito determinado. 
c) Concorda com o sujeito oculto. 
d) Possui um sujeito inexistente. 
 
06. “... que transforma a neurocirurgia em uma 
expedição imersiva” (linhas 20 e 21). Assinale a 
alternativa em que o termo retirado do Texto exerce a 
mesma função sintática que a palavra “que” sublinhada 
no trecho acima: 
 
a) “à vista” (linha 4) 
b) “silêncio” (linha 8) 
c) “escura’” (linha 16) 
d) “óculos 3D” (linha 17) 
 
07. “Verbos significativos são aqueles que trazem uma 
ideia nova ao sujeito. Podem ser intransitivos e 
transitivos” (Celso Cunha e Lindley Cintra). Sabendo-se 
que a transitividade de um verbo relaciona-se ao 
contexto em que está inserido, assinale a alternativa 
que apresenta um verbo ou locução verbal intransitiva: 
 
a) “As tesouras e o bisturi pareciam grandes (...)” 

(linhas 26 e 27) 
b) "Ok, vou pegar a tesoura". (linhas 8 e 9) 
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c) “Lenox Hill é o primeiro hospital nos Estados 
Unidos (...)” (linhas 17 e 18) 

d) “... os fios do cabelo raspado no couro cabeludo de 
Roy foram aumentando (...)” (linhas 23 a 25) 

 
08. Sobre a crase utilizada no trecho abaixo, é correto 
afirmar que: 
 
“... estava à vista.” (linhas 3 e 4) 
 
a) É utilizada pela mesma regra que em “Iremos à sua 

casa mais tarde”. 
b) É utilizada pela mesma regra que em “O rapaz deu 

àquela mulher o livro”. 
c) É utilizada pela mesma regra que em “O homem 

esperou às margens do rio”. 
d) Está incorretamente utilizada, devendo ser 

suprimida. 
 
09. Analise o trecho abaixo retirado do Texto. É correto 
afirmar que nele há um período: 
 
“A sala de operações estava escura, e todos estavam 
usando óculos 3D.” 
 
a) Simples, formado por uma oração coordenada 

assindética. 
b) Composto, formado por uma oração coordenada 

assindética e duas orações coordenadas 
sindéticas. 

c) Composto, formado por duas orações 
coordenadas. 

d) Composto, formado por uma oração coordenada e 
uma oração subordinada. 

 
10. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele 
faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância (...)” 
(Celso Cunha e Lindley Cintra). Há erro de 
concordância verbal na seguinte frase: 
 
a) Tu és quem respira por mim. 
b) Ainda assim, restava cerca de cem trabalhadores. 
c) Uma porção de moleques me olhavam admirados. 
d) A maior parte deles já não vai à fábrica. 
 
MATEMÁTICA                                         05 (questões) 

 
11. Se a quantia de R$ 5.500,00 foi estabelecida 
judicialmente que deverá ser dividida de forma 
diretamente proporcional à idade de 3 netos, de acordo 
com os dados abaixo, qual será a quantia que cada 
neto receberá? 
 

  Idade 

Neto I 10 

Neto II 15 

Neto III 25 

 
a) Neto I: R$ 1.100,00; Neto II: R$ 1.650,00; Neto III: 

R$ 2.750,00. 

b) Neto I: R$ 1.200,00; Neto II: R$ 1.700,00; Neto III: 
R$ 2.600,00. 

c) Neto I: R$ 1.300,00; Neto II: R$ 1.750,00; Neto III: 
R$ 2.450,00. 

d) Neto I: R$ 1.300,00; Neto II: R$ 1.850,00; Neto III: 
R$ 2.350,00. 

 
12. Uma piscina de um clube contém 10 metros de 
largura, 20 metros de comprimento e suporta um 
volume de 360 m³ de água. Qual deverá ser a altura da 
piscina para conseguir suportar tal volume? 
 
a) 2,5 metros. 
b) 2,4 metros. 
c) 2 metros. 
d) 1,8 metros. 
 
13. Em dias normais de vendas, um shopping dispõe 
de 20 funcionários para atender cerca de 1600 clientes. 
Para atender à demanda aos finais de semana, um 
total de 2400 clientes, quantos funcionários ao todo o 
shopping precisará disponibilizar? 
 
a) 10 (dez) funcionários. 
b) 30 (trinta) funcionários. 
c) 40 (quarenta) funcionários. 
d) 42 (quarenta e dois) funcionários. 
 
14. Analise a figura abaixo. 

 
O triângulo acima possui área igual a 12,5 m².  Com 
base nisso e considerando que a base do triângulo é 
igual a 5 metros, qual é a altura (h) do triângulo, em 
quilômetros? 
 
a) 0,00002 km 
b) 0,0005 km 
c) 0,005 km 
d) 0,05 km 
 
15. A altura do cilindro reto abaixo é de 4 metros, bem 
como seu raio igual a 2 metros. Sabendo que do seu 
volume total será ocupado apenas 1/2, é correto 
afirmar que esta fração de volume corresponde a: 
 
Dado: considere 𝜋 = 3,14 
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a) 25,12 m³ 
b) 30,14 m³ 
c) 45,12 m³ 
d) 50,24 m³ 
 
GERAIS E ATUALIDADES                      05 (questões) 

 
16. O município de Leme-SP, foi elevado a município 
através da Lei Estadual nº 358, no dia 29 de agosto do 
ano de: 
 
a) 1895. 
b) 1900. 
c) 1905. 
d) 1925. 
 
17. Boeing quer ter o controle de até 90% da 'nova 
Embraer' 
Proposta que a Boeing apresentou ao governo 
brasileiro no mês de janeiro de 2018 prevê que a 
gigante americana controlaria de 80% a 90% de uma 
nova empresa que receberia toda a área de aviação 
comercial da Embraer, tanto de jatos regionais quanto 
executivos. Além da participação minoritária na nova 
empresa, a fabricante brasileira ficaria com a área de 
defesa, que o governo insiste em manter sob controle 
nacional. 
(Fonte adaptada: http://www.valor.com.br/empresas/5308429/boeing-
quer-ter-o-controle-de-ate-90-da-nova-embraer >acesso em 06 de 
fevereiro de 2018) 

 
A notícia acima descreve a possível fusão da empresa 
norte-americana Boeing com a Embraer. Considerando 
as informações da notícia e utilizando os seus 
conhecimentos sobre a Embraer, analise: 
 
 I- A Embraer é a Empresa Brasileira de 
Aeronáutica S/A, foi fundada no de 1969, durante o 
governo do presidente Juscelino Kubitschek; 
 II- A Embraer realiza a fabricação de aviões 
militares, comerciais e executivos; 
 III- A Embraer nasceu como estatal e foi 
privatizada nos anos 90. Mesmo com a privatização o 
governo brasileiro ainda possui poder de veto em 
decisões estratégicas da Embraer. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
18. Trata-se do país sede dos Jogos Olímpicos de 
Inverno 2018: 
 

a) A Correia do Sul. 
b) O Japão. 
c) A Indonésia. 
d) A Rússia. 
 
19. Complete a lacuna corretamente: 
 
O ministro do Superior Tribunal de Federal (STF) Luiz 
Fux, assumiu no dia 6 de fevereiro de 2018, o comando 
do ________________. Membro do STF desde 2011, 
Fux substituirá o atual presidente, Gilmar Mendes, que 
termina mandato de quatro anos na Corte. 
 
a) Tribunal Militar Federal. 
b) Tribunal Regional Federal. 
c) Tribunal Nacional da Policia Federal.  
d) Tribunal Superior Eleitoral. 
 
20. Tarsila do Amaral, um dos principais nomes da arte 
brasileira, ganhará uma exposição significativa no 
Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) com a 
sua primeira retrospectiva exclusiva nos Estados 
Unidos. 
Uma das mais famosas pinturas de Tarsila é o 
"Abaporu", que a artista fez no ano de 1928 para o 
marido, Oswald de Andrade, e que também faz parte 
da exposição que será aberta em Nova York. O título 
formado a partir de duas palavras do tupi-guarani e que 
querem dizer "homem que come gente", inspirou 
também o "Manifesto Antropofágico" escrito por Oswald 
e que deu vida à "Revista de Antropofagia". 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 07 de fevereiro de 2018) 

 
Assinale a alternativa incorreta sobre a artista brasileira 
Tarsila do Amaral: 
 
a) Foi uma artista plástica brasileira do movimento 

modernista. 
b) A artista teve uma única filha chamada Anita 

Malfatti. 
c) Em sua Fase da Pintura Social, Tarsila pintava 

telas focadas nos temas cotidianos e sociais do 

país. 

d) Morro da Favela e Cuca são algumas das telas 
pintadas pela artista. 

 
ESPECÍFICAS                                          30 (questões) 

 
21. A Administração Pública constitui o conjunto de 
órgãos e serviços do Estado, assim como a ação de 
gestão de bens e interesses qualificados da 
coletividade. O ato de desapropriação para a 
construção de uma unidade hospitalar constitui uma 
atividade denominada: 
 
a) Serviço público. 
b) Fomento. 
c) Intervenção. 
d) Polícia administrativa. 
 
22. A natureza da Administração Pública que impõe ao 
administrador público um encargo de defesa, 
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conservação e aprimoramento dos bens, serviços e 
interesses da coletividade é denominado: 
 
a) Múnus público. 
b) Teleológica. 
c) Controle. 
d) Autuação. 
 
23. A Administração Pública pode ser estudada sob 
dois enfoques diferentes: sentido material e sentido 
formal. A administração pública ou governo em sentido 
formal deve ser entendida como: 
 
a) Conjunto de atividades finalísticas atribuídas aos 

entes federativos. 
b) Conjunto de poderes e órgãos constitucionais. 
c) Conjunto de ações da administração para atender 

as necessidades da coletividade. 
d) Conjunto de relações introversas para a efetivação 

das relações externas. 
 
24. Considerando o sentido subjetivo da Administração 
Pública, é correto afirmar que compreende: 
 
a) Os atos de governo. 
b) As ações de coordenação das diretrizes políticas. 
c) Os órgãos que exercem as funções 

administrativas. 
d) As ações de caráter instrumental dos órgãos. 
 
25. O estudo do objeto do Direito Administrativo busca 
identificar os atos ou situações regulamentadas pelas 
normas, sendo que, no Brasil, o objeto possui grande 
amplitude. Conforme Di Pietro, é o chamado Direito 
Administrativo descritivo em que o objeto do direito 
administrativo compreende, exceto: 
 
a) As relações internas entre órgãos e entidades 

administrativas. 
b) As prestações de serviços públicos mediante 

contrato de concessão. 
c) As relações entre a administração e os 

administrados. 
d) As atividades judicantes contenciosa da 

Administração. 
 
26. Reiteradas decisões semelhantes acerca de 
determinada matéria adotada pelo judiciário, que em 
regra não vincula a Administração, sendo também fonte 
do direito administrativo, é denominado: 
 
a) Regulamento jurídico. 
b) Súmula vinculante. 
c) Jurisprudência.  
d) Doutrina. 
 
27. Conforme o princípio da legalidade é correto afirmar 
que: 
 
a) Existem interesses públicos presumidos e 

ilimitados. 
b) Normas superiores não prevalecem sobre normas 

inferiores. 

c) A função administrativa se subordina à legislativa. 
d) Sob a ótica do setor público, caracteriza-se pela 

autonomia de vontade. 
 
28. O princípio da legalidade constitui uma das 
principais garantias de respeito aos direitos individuais, 
porém existem circunstâncias previstas na Constituição 
Federal que podem resultar em algum tipo de 
constrição a esse princípio. Assinale a alternativa que 
não caracteriza uma hipótese que pode resultar em 
restrição ao princípio da legalidade: 
 
a) Decreto regulamentar. 
b) Medida provisória. 
c) Decreto que institui estado de defesa. 
d) Decretação de estado de sítio. 
 
29. Acerca da perspectiva que caracteriza o princípio 
da finalidade, é correto afirmar que: 
 
a) O fim legal é unicamente aquele que a norma 

indica expressa ou virtualmente como objetivo do 
ato, de forma impessoal. 

b) Não se admite que o interesse público coincida 
com o de particulares, mesmo que se atenda 
secundariamente o interesse público. 

c) A atuação do administrador deve objetivar a 
realização do interesse da administração. 

d) Um ato administrativo de remoção de servidor 
editado com o objetivo de punir um servidor faltoso 
é uma hipótese de penalidade aplicada a servidor 
público, atendendo ao princípio da finalidade. 

 
30. Na análise da moralidade administrativa, é correto 
afirmar que: 
 
a) É dispensável avaliar a atitude do agente. 
b) É prescindível avaliar a intenção do agente. 
c) A moralidade administrativa depende da 

concepção subjetiva. 
d) A moralidade administrativa é um conceito jurídico 

determinado. 
 
31. A súmula vinculante n° 13 do Supremo Tribunal 
Federal veda expressamente a prática do nepotismo, 
isto é, nomeação de parentes para o exercício dos 
cargos públicos. Sobre tal assunto e considerando os 
aspectos da moralidade administrativa, é correto 
afirmar que: 
 
a) É imprescindível a existência de lei especifica que 

proíba a conduta reprovada. 
b) Não fere o princípio da moralidade administrativa 

caso o comportamento da administração esteja de 
acordo com a lei, ainda que ofenda a moral, a 
isonomia e a lealdade. 

c) A vedação ao nepotismo não alcança os agentes 
políticos para nomear parentes para cargos 
políticos. 

d) Um instrumento disponível para qualquer cidadão 
provocar o controle judicial da moralidade 
administrativa é a ação civil pública. 
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32. O princípio da publicidade impõe que a 
Administração Pública conceda a mais ampla 
divulgação possível aos seus atos. Sobre o assunto, é 
incorreto afirmar que: 
 
a) São instrumentos jurídicos que concretizam o 

princípio da publicidade o direito de petição e o 
mandado de segurança. 

b) O princípio da publicidade não poderá ser 
restringido ainda que a intimidade ou o interesse 
social o exigirem. 

c) A publicidade não se trata de elemento de validade 
do ato, mas sim requisito de eficácia e moralidade. 

d) A publicação que produz efeitos jurídicos é a do 
órgão oficial da Administração, e não a divulgação 
pela imprensa particular. 

 
33. A diferença fundamental entre ato jurídico e ato 
administrativo consiste na circunstância que o ato 
administrativo possui: 
 
a) Finalidade pública. 
b) Unilateralidade. 
c) Bilateralidade. 
d) Manifestação de vontade. 
 
34. A abertura de conta corrente de um particular por 
um banco público, como a Caixa Econômica Federal, 
caracteriza-se como um: 
 
a) Ato administrativo. 
b) Ato negocial. 
c) Atos materiais da Administração. 
d) Ato da Administração. 
 
35. São elementos de validade dos atos 
administrativos: 
 
a) Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e 

imperatividade. 
b) Sujeito, finalidade, forma, causa e conteúdo. 
c) Competência, sujeito, finalidade, motivação e 

objeto. 
d) Discricionariedade, autoexecutoriedade e 

coercibilidade. 
 
36. A autoexecutoriedade garante ao Poder Público a 
possibilidade de exigir de terceiros o cumprimento de 
atos administrativos editados, sem a necessidade de 
recorrer ao Poder Judiciário. Considerando o assunto, 
é incorreto afirmar que: 
 
a) A autoexecutoriedade é utilizado frequentemente 

no exercício do poder de polícia. 
b) A autoexecutoriedade decorre da presunção de 

legitimidade. 
c) A multa administrativa é executada pela 

Administração sendo uma forma direta de o Estado 
forçar que o particular cumpra a obrigação. 

d) A autoexecutoriedade não existe em todos os atos 
administrativos. 

 

37. O ato administrativo unilateral, discricionário e 
precário pelo qual a Administração faculta ao particular 
o uso de bem público, ou a prestação de serviço 
público, ou o desempenho de atividade material, ou a 
prática de ato que, sem esse consentimento, seriam 
legalmente proibidos refere-se à: 
 
a) Licença. 
b) Autorização. 
c) Certidão. 
d) Admissão. 
 
38. Quanto às espécies de extinção de atos 
administrativos, é correto afirmar que: 
 
a) A anulação possui efeitos proativos e desfaz 

efeitos jurídicos já produzidos, ainda que perante 
terceiros de boa-fé. 

b) A revogação é consequência da discricionariedade 
administrativa sobre atos ilegais. 

c) A cassação é a extinção de um ato válido em 
virtude de falta do administrado ao descumprir 
alguma condição imposta pela Administração. 

d) A caducidade ocorre após o transcurso normal do 
prazo fixado para produção dos efeitos do ato. 

 
39. Considerando apenas a lei nº 8.666/93, assinale a 
alternativa que indica corretamente modalidades 
possíveis de licitação: 
 
a) Concorrência e pregão. 
b) Convite e leilão. 
c) Concurso e empreitada. 
d) Menor preço e melhor técnica. 
 
40. O pronome de tratamento e o vocativo a ser 
utilizado ao se redigir uma correspondência dirigida a 
um vereador são, respectivamente: 
 
a) Vossa Excelência; Senhor vereador. 
b) Vossa Excelência; Excelentíssimo vereador. 
c) Vosso Digníssimo; Digníssimo Senhor vereador. 
d) Vossa Senhoria; Senhor vereador. 
 
41. O tipo de abordagem em que há uma combinação 
de departamentalização funcional e divisional na 
mesma estrutura organizacional, denominada também 
como organização em grade, no qual envolve cadeias 
de comandos funcionais e divisionais simultaneamente 
na mesma parte da organização, possuindo duas linhas 
de autoridade: cada unidade se reporta a dois 
superiores e cada pessoa tem dois chefes se refere ao 
tipo de estrutura organizacional denominada: 
 
a) Matricial. 
b) Linear. 
c) Arquivo e protocolo. 
d) Linha-Staff. 
 
42. Pode-se definir arquivamento como o conjunto das 
operações destinadas ao acondicionamento e ao 
armazenamento de documentos. O método de 
arquivamento corresponderá à forma em que os 

HP
Highlight
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documentos serão armazenados, visando a sua 
localização futura. Podem-se dividir os métodos de 
arquivamento em dois grandes sistemas, denominados: 
 
a) Corrente e intermediário. 
b) Direto e indireto. 
c) Setorial e geral. 
d) Fixo e cíclico. 
 
43. Método de arquivamento é um plano 
preestabelecido de colocação dos documentos que 
visa à facilidade de guarda e pesquisa. O método 
geralmente aplicado para o arquivamento de grandes 
volumes de documentos, nas situações em que tais 
documentos contenham grandes números, cuja 
peculiaridade que caracteriza o método é que os 
números são dispostos em três grupos de dois dígitos 
cada um, lidos da direita para a esquerda, formando 
pares é denominado: 
 
a) Método Numérico Cronológico. 
b) Método Numérico Simples. 
c) Método Numérico Dígito-Terminal. 
d) Método alfanumérico. 
 
44. Considere que os documentos de um determinado 
órgão público estejam organizados por assunto. Nessa 
situação, o método de arquivamento adotado 
denomina-se: 
 
a) Numérico simples. 
b) Alfabético. 
c) Ideográfico. 
d) Geográfico.  
 
45. Assinale a alternativa que indica corretamente 
atividades realizadas pelo setor de protocolo: 
 
a) Avaliação e eliminação. 
b) Classificação; diligência e juntada. 
c) Empréstimo e ordenação. 
d) Recebimento; registro e autuação. 
 
46. Acerca das atividades de protocolo, analise os itens 
a seguir e na sequência assinale a alternativa correta: 
 
 I- A expedição ou distribuição é a atividade que 
consiste em enviar o documento ao seu destinatário, 
sendo distribuição quando é interna, e expedição 
quando direcionada a outra instituição; 
 II- A triagem consiste na separação dos 
documentos de valor permanente daqueles passíveis 
de eliminação, mediante critérios e técnicas 
previamente estabelecidos em tabela de 
temporalidade; 
 III- O protocolo deverá fazer o controle da 
tramitação dos documentos, mediante sistema manual 
ou informatizado, no sentido de identificar os 
departamentos pelos quais passam os documentos. 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos, apenas. 
c) Os itens II e III estão corretos, apenas. 

d) Todos os itens estão corretos. 
 
47. Assinale a alternativa que apresenta um item 
acrescentado à Constituição Federal, pela Emenda 
Constitucional nº 20 de 15 de Dezembro 1998: 
  
Art. 7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: 
  
a) Salário-família pago em razão do dependente do 

trabalhador de baixa renda nos termos da lei. 
b) Seguro-desemprego, em caso de desemprego 

involuntário. 
c) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 

salário, com a duração de cento e vinte dias. 
d) Adicional de remuneração para as atividades 

penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 
 
48. Considerando os métodos de avaliação de 
estoques, assinale a alternativa que indica o método 
que adota como valor de saída de um item de material 
os preços dos itens que deram entrada em data mais 
remota: 
 
a) Primeiro que Entra, Primeiro que Sai (PEPS). 
b) Último que Entra, Primeiro que Sai (UEPS). 
c) Preço Médio Ponderado. 
d) Método do Preço Específico. 
 
49. Acerca dos deveres fundamentais do servidor 
público, analise os itens a seguir e em seguida assinale 
a alternativa correta: 
 
 I- Desempenhar, a destempo, as atribuições do 
cargo, função ou emprego público de que seja titular; 
 II- Ter respeito à hierarquia, ainda que as 
ordens sejam manifestamente ilegais; 
 III- Ser, em função de seu espírito de 
solidariedade, conivente com erro ou infração ao 
código de ética. 
 
a) Apenas o item I está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos, apenas. 
c) Os itens II e III estão corretos, apenas. 
d) Todos os itens estão incorretos. 
 
50. As autarquias são entidades da administração 
pública indireta, dotadas de personalidade jurídica de 
direito público, possuindo, dentre outras características: 
 
a) Sujeitas ao controle finalístico, também chamado 

de autotutela, exercido apenas nos termos e limites 
expressos em decreto. 

b) Capacidade de autoadministração. 
c) Não possuem capacidade processual para defesa 

em juízo.  
d) Autonomia política em suas atividades normativas 

e regulamentares. 
 


