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• As questões objetivas têm cinco alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas 
está correta; 

• Além deste caderno de questões, contendo 
sessenta questões objetivas e o tema de redação, 
você receberá do Fiscal de Sala: 

 • o cartão-resposta das questões objetivas; 
 • a folha de texto definitivo para a redação. 

  
 

•  

 

 
 
 

 
 
 
 

• Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique 
imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam 
tomadas as devidas providências; 

• Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher o cartão-
resposta; 

• Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul; 

• Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s); 

• Confira sua cor e tipo do caderno de questões. Caso 
tenha recebido caderno de cor ou tipo diferente do 
impresso em seu cartão-resposta, o fiscal deve ser 
obrigatoriamente informado para o devido registro 
na Ata da Sala; 

• Reserve tempo suficiente para o preenchimento do 
seu material. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca do 
cartão-resposta ou folha de texto definitivo em caso 
de erro; 

• Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas no cartão-resposta e 
na folha de texto definitivo; 

• Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas; 

• Boa sorte! 
 

 

 

• Você dispõe de 4h para a realização da prova, já 
incluído o tempo para a marcação do cartão-
resposta e preenchimento da folha de texto 
definitivo; 

• 3 horas após o início da prova é possível retirar-
se da sala, sem levar o caderno de questões. 

• Faltando 30 minutos para o final da prova é 
possível retirar-se da sala levando o caderno de 
questões. 

 

• Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova; 

• Levantar da cadeira sem autorização do Fiscal de 
Sala; 

• Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

1 
“Não há nada que demonstre tão bem a grandeza e a potência do 

intelecto humano, nem a superioridade e a nobreza do homem, 
como o fato de ele poder conhecer, compreender por completo e 

sentir fortemente a sua exiguidade.” 
Giácomo Leopardi, poeta italiano.  

 

Essa frase mostra que a principal vantagem da inteligência 
humana é 
(A) reconhecer a sua grandeza e sua potência. 
(B) demonstrar a superioridade e a nobreza do homem. 
(C) ter a noção de ela poder compreender integralmente todas 

as coisas. 
(D) notar as suas limitações de atuação. 
(E) indicar a superioridade humana sobre os demais seres. 
 

2 
“Cuidado para não chamar de inteligentes apenas aqueles que 

pensam como você.” 
Ugo Ojetti, escritor italiano 

Nesse caso, o autor só não aconselha o leitor a 
(A) reconhecer a possibilidade de boas ideias contrárias. 
(B) examinar as questões com imparcialidade. 
(C) constatar a superioridade de suas opiniões. 
(D) universalizar a inteligência. 
(E) distinguir várias possibilidades de atingir-se a verdade. 
 

3 

Os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois. 
Ramón Gómez De La Serna, escritor espanhol.  

 

Segundo esse fragmento, os gênios são aqueles que mostram a 
capacidade de 
(A) analisar fielmente os dados. 
(B) antecipar pensamentos futuros. 
(C) demonstrar a verdade do que pensam. 
(D) prever acontecimentos que ainda vão ocorrer. 
(E) indicar com precisão a localização da verdade. 
 

4 

Os gênios são aqueles que dizem muito antes o que se dirá muito depois. 
Ramón Gómez De La Serna, escritor espanhol.  

Nesse pensamento, a palavra muito é empregada duas vezes, 
com o mesmo valor que apresenta na seguinte frase: 
(A) “Que sorte possuir muito discernimento: nunca te faltam 

bobagens para dizer.” 
(B) “A sutileza ainda não é inteligência. Às vezes os tolos e os 

loucos também são muito sutis.” 
(C) “Os deuses deram ao homem muito intelecto, que é a maior 

de todas as riquezas.” 
(D) “Muitas vezes a inteligência traz muito incômodo como uma 

lamparina no quarto.” 
(E) “Há muito espaço de onde emana a inteligência.” 
 

5 
“Infelizes são aqueles que são inteligentes demais  

para reconhecer suas tolices.” 
 

A oração sublinhada é denominada reduzida porque se utiliza do 
infinitivo para suprimir uma conjunção inicial, ou seja, reduzir a 
sua extensão. Se recolocássemos a forma desenvolvida da oração 
(com a conjunção), a forma adequada seria: 
(A) para que reconhecessem suas tolices. 
(B) a ponto de não reconhecerem suas tolices. 
(C) a fim de não conseguirem o reconhecimento de suas tolices. 
(D) para o reconhecimento de suas tolices. 
(E) para que reconheçam suas tolices. 
 

6 
 ‘Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância.” 

Sócrates, filósofo grego. 
 

Em termos argumentativos, diríamos que a frase de Sócrates 
exemplifica um(a) 
(A) simplificação exagerada. 
(B) círculo vicioso. 
(C) raciocínio ambíguo. 
(D) afirmativa autoritária. 
(E) falso silogismo. 
 

7 
“Muita sabedoria unida a uma santidade moderada é preferível a 

muita santidade com pouca sabedoria.” 
Santo Inácio de Loyola. 

Essa frase pode ser reescrita, mantendo-se o sentido original e 
sua correção gramatical tradicional, da seguinte forma: 
(A) É preferível a muita santidade com pouca sabedoria do que 

muita sabedoria unida a uma santidade moderada. 
(B) Deve-se preferir muita sabedoria unida a uma santidade 

moderada do que muita santidade com pouca sabedoria. 
(C) Muita santidade com pouca sabedoria é preferível a muita 

sabedoria unida a uma santidade moderada. 
(D) É preferível muita sabedoria unida a uma santidade 

moderada a muita santidade com pouca sabedoria. 
(E) Uma santidade moderada unida a muita sabedoria é 

preferível do que pouca sabedoria unida a muita santidade. 
 

8 
“A cultura é a busca de nossa perfeição mediante a tentativa de 
conhecer o melhor possível o que foi dito ou pensado no mundo, 

em todas as questões que nos dizem respeito”. 
Matthew Arnold, poeta inglês. 

Assinale a opção que mostra uma forma inadequada de 
substituir um segmento desse pensamento. 
(A) “a busca de nossa perfeição” / buscar a nossa perfeição. 
(B) “mediante a tentativa”/ por meio da tentativa. 
(C) “conhecer o melhor possível” / conhecer possivelmente o 

melhor. 
(D) “o que foi dito ou pensado no mundo” / o que foi pensado ou 

dito no mundo. 
(E) “que nos dizem respeito” / que se relacionam conosco. 
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9 
“O valor de todo conhecimento está no seu vínculo com as nossas 
necessidades, as nossas aspirações e ações; de modo diferente, o 

conhecimento torna-se um simples lastro de memória”. 
historiador russo  

Assinale a opção que apresenta a frase que se mostra de acordo 
com esse pensamento. 
(A) “O amor recíproco entre quem aprende e quem ensina é o 

primeiro e mais importante degrau para se chegar ao 
conhecimento.” 

(B) “O verdadeiro professor defende seus alunos contra sua 
própria influência.” 

(C) “Quem pode faz. Quem não pode ensina.” 
(D) “Não podes ensinar o caranguejo a caminhar para a frente.” 
(E) “Deve-se ensinar para a vida e não contra ela.” 
 

10 
“O valor de todo conhecimento está no seu vínculo com as nossas 
necessidades, as nossas aspirações e ações; de modo diferente, o 

conhecimento torna-se um simples lastro de memória”. 
Nesse pensamento foi utilizada corretamente o indefinido todo, 
sem artigo após ele; assinale a opção em que o emprego desse 
indefinido também está correto. 
(A) “Não, senhor meu amigo; algum dia, sim, é possível que 

componha um abreviado do que ali vi e vivi, das pessoas que 
tratei, dos costumes, de todo resto.” 

(B) “Assim devia ser, mas um fluido particular que me correu 
todo corpo desviou de mim a conclusão que deixo escrita.” 

(C) “Outrossim, ria largo, se era preciso, de um grande riso sem 
vontade, mas comunicativo, a tal ponto as bochechas, os 
dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo mundo 
pareciam rir nele.” 

(D) “Novamente me recomendou que não me desse por achado, 
e recapitulou todo mal que pensava de José Dias, e não era 
pouco, um intrigante, um bajulador, um especulador, e, 
apesar da casca de polidez, um grosseirão.” 

(E) “Esta fórmula era melhor, e tinha a vantagem de me 
fortalecer o coração contra a investidura eclesiástica. Juramos 
pela segunda fórmula, e ficamos tão felizes que todo receio 
de perigo desapareceu.” 

 

11 
“A nobreza de espírito, com respeito àquela tradicional, oferece-

nos a vantagem de podermos atribuí-la a nós mesmos.” 
 

Assinale a opção que mostra a afirmação adequada aos 
componentes desse pensamento. 
(A) A “nobreza de espírito” se opõe à nobreza tradicional. 
(B) A nobreza tradicional equivale à nobreza de espírito. 
(C) O pronome “la” se refere à nobreza tradicional. 
(D) O termo “com respeito” equivale a uma atitude respeitosa. 
(E) Os termos “nos” e “nós mesmos” referem-se a pessoas 

distintas. 
 

12 
Assinale a opção que apresenta a frase que não se estrutura em 
base comparativa. 
(A) “As pessoas da alta sociedade são insensíveis às necessidades 

e aflições dos homens, do mesmo modo como os cirurgiões 
são insensíveis às dores físicas.” 

(B) “As pessoas de classe deixam à plebe tanto a preocupação de 
pensar quanto o temor de pensar erroneamente.” 

(C) “Não existe nobreza sem generosidade, assim como não 
existe sede de vingança sem vulgaridade.” 

(D) “Uma paz certa é melhor e mais segura do que uma vitória 
esperada.” 

(E) “Os pactos sem a espada são apenas palavras e não têm a 
força para defender ninguém.” 

 

13 
Assinale a opção que apresenta a frase que indica uma opinião e 
não uma dúvida ou uma certeza. 
(A) “Quanto mais fortes somos, menos provável é a guerra.” 
(B) “Façamos a guerra para poder viver em paz.” 
(C) “Uma espada obriga a outra a ficar na bainha.” 
(D) “Em meio às armas, as leis calam.” 
(E) “Questiono-me se é sábio sempre evitar a violência.” 
 

14 
Assinale a opção que mostra uma visão positiva do capitalismo. 
(A) “O capital é trabalho roubado.” 
(B) “Não podemos retirar todos os males do capitalismo.” 
(C) “O capitalismo necessita de homens que queiram consumir 

cada vez mais.” 
(D) “O capitalismo é um sistema sustentado por fortes.” 
(E) “O capitalismo tem uma boa ideia, mas nunca funcionará.” 
 

15 
Assinale a opção em que a palavra dor é empregada em sentido 
figurado. 
(A) “Posso compartilhar tudo, menos a dor.” 
(B) “Existe apenas uma coisa que excita os animais mais do que o 

prazer, é a dor.” 
(C) “A dor é o pai, e o amor é a mãe da sabedoria.” 
(D) “Mordi ambas as mãos de dor.” 
(E) “Toda dor é grande para um coração pequeno.” 
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Raciocínio Lógico-Matemático 

16 
Se a sentença “Se a bola não é vermelha, então a ficha é azul” é 
falsa, é correto concluir que 
(A) “Se a ficha não é azul, então a bola é vermelha.” 
(B) “A bola não é vermelha e a ficha é azul.” 
(C) “A bola é vermelha e a ficha não é azul.” 
(D) ”A bola não é vermelha ou a ficha é azul.” 
(E) “A bola é vermelha ou a ficha é azul.” 
 

17 
Considere a sentença “Se o casaco é de couro, então está frio”. 
Uma sentença logicamente equivalente à sentença dada é 
(A) “Se o casaco não é de couro, então não está frio.” 
(B) “Se está frio, então o casaco é de couro.” 
(C) “Se não está frio, então o casaco é de couro.” 
(D) “O casaco é de couro e não está frio.” 
(E) “O casaco não é de couro ou está frio.” 
 

18 
Em um grupo de estudantes, 20% daqueles que gostam de 
Matemática também gostam de dançar e 45% daqueles que 
gostam de dançar também gostam de Matemática. Todo 
estudante desse grupo gosta de Matemática ou gosta de dançar.  
A fração de estudantes desse grupo que só gosta de dançar é 
(A) 11/56 
(B) 9/56 
(C) 11/14 
(D) 9/14 
(E) 9/20 
 

19 
Denise deu 2/5 das balas que possuía para Vera e, das balas que 
sobraram, deu 30% para Joana e ainda sobraram 21 balas. 
O número de balas que Denise deu para Vera é 
(A) 15. 
(B) 20. 
(C) 21. 
(D) 30. 
(E) 45. 
 

20 
Lauro arrumou todas as suas cartas colocando 12 cartas em cada 
caixa e sobraram 8 cartas. Lucas também arrumou todas as suas 
cartas, colocando 12 cartas em cada caixa, e sobraram 7 cartas. 
Então, eles resolveram juntar todas as cartas que eles possuíam e 
as arrumaram, colocando 6 cartas em cada caixa, utilizando 
tantas caixas quantas necessárias. 
Assinale a opção que indica o número de cartas que sobrou. 
(A) 5. 
(B) 4. 
(C) 3. 
(D) 2. 
(E) 1. 
 

21 
Suponha que 20% de uma determinada população tem uma certa 
doença que não apresenta sintomas. Um exame de sangue para 
testar a presença da doença é tal que todas as pessoas que 
realmente têm a doença testam positivo, isto é, o exame detecta 
a presença da doença, mas 10% das pessoas que não têm a 
doença também testam positivo, isto é, o exame de sangue erra o 
resultado. 
Toda a população foi testada. Das pessoas que testaram positivo, 
a porcentagem daquelas que realmente têm a doença é de, 
aproximadamente, 
(A) 90%. 
(B) 82%. 
(C) 80%. 
(D) 71%. 
(E) 68%. 
 

22 
Dois funcionários limpam uma sala quadrada, com 6 metros de 
lado, em 48 minutos. Três funcionários da limpeza, com a mesma 
eficiência, limparão um salão quadrado, com 12 metros de lado, 
em  
(A) 2h8min. 
(B) 1h36min. 
(C) 1h24min. 
(D) 1h12min. 
(E) 1h4min. 
 

23 
Dado um triângulo equilátero ABC, prolonga-se o lado AB, no 
sentido de A para B, até um ponto D, tal que a medida de BD seja 
igual à medida do lado do triângulo ABC.  
A razão entre a área do triângulo ACD e a área do triângulo BCD é 
(A) 4. 
(B) 3. 
(C) 2. 
(D) √3 
(E) √2 
 

24 
Dois lados de um triângulo medem 6 e 12. A medida da altura 
relativa ao terceiro lado é a média aritmética das medidas das 
alturas relativas aos lados dados.  
A medida do terceiro lado é 
(A) 12. 
(B) 11. 
(C) 10. 
(D) 9. 
(E) 8. 
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25 
Há 3 anos, Nádia tinha o triplo da idade de sua irmã Deise. Há 6 
anos, a idade de Nádia era o quádruplo da idade de Deise.  
A idade de Nádia será o dobro da idade de Deise daqui a 
(A) 2 anos. 
(B) 3 anos. 
(C) 4 anos. 
(D) 6 anos. 
(E) 8 anos. 
 

26 
Quatro pessoas estão sentadas em volta de uma mesa circular. 
Cada uma delas possui uma moeda honesta. Em determinado 
momento, as quatro pessoas lançam as respectivas moedas. 
Quem tirar cara deve se levantar e, quem tirar coroa, deve 
permanecer sentada.  
A probabilidade de que não haja duas pessoas adjacentes 
levantadas é de 
(A) 7/16. 
(B) 5/16. 
(C) 3/8. 
(D) 1/4. 
(E) 1/2. 
 

27 
João escreveu um número inteiro 3 vezes e um outro número 
inteiro 4 vezes. A soma dos 7 números que João escreveu é 198 e 
um dos números é 22. 
A soma dos algarismos do outro número que João escreveu é 
(A) 5. 
(B) 6. 
(C) 7. 
(D) 8. 
(E) 9. 
 

28 
Considere uma operação entre números racionais, representada 
pelo símbolo # e definida por a#b = 3a – 1/b, onde a e b são 
racionais e b≠0. 
O valor de 2#(1#3) é  
(A) 27/8. 
(B) 33/8. 
(C) 45/8. 
(D) 51/8. 
(E) 53/8. 
 

29 
O triângulo de vértices A = (2, 5), B = (4, 1) e C = (6, 6) é dividido 
em duas regiões de mesma área por uma reta que passa pelo 
ponto A. Essa reta intersecta o lado BC em um ponto D. 
A soma das coordenadas do ponto D é 
(A) 6. 
(B) 7/2. 
(C) 13/2. 
(D) 17/2. 
(E) 9. 
 

30 
Considere as cinco letras da sigla IMBEL. Deseja-se arrumar essas 
cinco letras em sequência, de modo que tanto as vogais quanto 
as consoantes apareçam na ordem alfabética, isto é, as vogais na 
ordem E, I e as consoantes na ordem B, L, M. Por exemplo, uma 
dessas arrumações é BELMI. 
O número de arrumações diferentes é 
(A) 18. 
(B) 12. 
(C) 10. 
(D) 8. 
(E) 6. 
 
 

Noções de Informática 

31 
Na descrição de computadores à venda no mercado, é frequente 
a referência ao termo SSD com capacidades diversas, como 
256GB, 512GB, dentre outros valores. 
Sobre esse tipo de dispositivos de entrada/saída, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Substitui com certas vantagens a funcionalidade dos HD (hard 

disk) a custos sensivelmente inferiores. 
II. Não contém componentes mecânicos com peças móveis. 
III. O emprego da tecnologia NVMe torna mais rápida a 

transferência de dados. 
Está correto o que se afirma em 
(A) I e II, somente. 
(B) I e III, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) II, somente. 
(E) III, somente. 
 

32 
Com relação aos arquivos característicos da extensão “.csv”, 
assinale a tarefa na qual são normalmente utilizados. 
(A) Armazenagem de e-mails. 
(B) Armazenagem de páginas Web. 
(C) Conversão de imagens de um tipo para outro. 
(D) Importação/exportação de dados textuais. 
(E) Gravar versões simplificadas de documentos MS Word. 
 

33 
Sobre a Lixeira do Windows 10, considere as afirmativas a seguir. 
I. A lixeira tem uma limitação de tamanho que não pode ser 

alterada. 
II. A transferência dos arquivos removidos para a lixeira é um 

procedimento automático, que não pode ser evitado. 
III. A lixeira armazena arquivos removidos de qualquer tipo e/ou 

tamanho. 
Está correto o que se afirma em 
(A) I, apenas. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) I e III, somente. 
(E) I, II e III. 
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34 
Joana pretende pesquisar na Internet referências às campeãs de 
skate, publicadas em sites brasileiros. Entretanto, prefere 
visualizar páginas que não contenham referências à campeã 
olímpica Rayssa. 
Assinale o texto de busca no Google que retorna resultados mais 
precisos nessas circunstâncias. 
(A) skate campeã local:br -rayssa -campeão 
(B) skate campeã site:br -rayssa -campeão 
(C) “skate campeã”  -rayssa –campeão ->br 
(D) skate campeã site:br +rayssa +campeão 
(E) skate +campeã country:br -rayssa -campeão 
 

35 
No LibreOffice Writer, o alinhamento de texto denominado 
Justificado significa 
(A) alinhar o texto à direita. 
(B) alinhar o texto à esquerda.  
(C) alinhar o texto às margens direita e esquerda. 
(D) centralizar o texto. 
(E) variar o tamanho da fonte para evitar separação de sílabas. 
 

36 
No MS Word, o comando Ortografia e Gramática, na guia 
Revisão, inicia a verificação da ortografia e da gramática no texto 
do documento em edição. Ao localizar um termo não encontrado 
no dicionário de referência, o Word oferece opções de como 
proceder. 
Assinale a opção que não é oferecida como opção. 
(A) Adicionar ao dicionário. 
(B) Alterar. 
(C) Corrigir o dicionário. 
(D) Ignorar todas. 
(E) Ignorar uma vez. 
 

37 
Numa planilha MS Excel, Maria digitou, na célula A1, a fórmula 
=B5 + C6 
Em seguida, selecionou a linha 4 inteira, clicando na coluna de 
numeração de linhas (mais à esquerda) e, na sequência, clicou 
com o botão direito do mouse sobre a linha selecionada. No 
menu exibido, Maria escolheu a opção Inserir. 
Assinale a fórmula presente na célula A1 depois dessas 
operações. 
(A) =B5 + C6 
(B) =B6 + C7 
(C) =NULL 
(D) =C5 + D6 
(E) =C6 + D7 
 

38 
Numa planilha Calc do LibreOffice, a célula A4 contém a fórmula 

=SE((A1+A2)>14;B2;B1) 
Dado que as células A1, A2, B1, B2 contêm, respectivamente, os 
valores 12, 10, 78 e 21, assinale o valor exibido na célula A4. 
(A) 10 
(B) 12 
(C) 21 
(D) 22 
(E) 78 
 

39 
O MS PowerPoint 2010 oferece diferentes modos de exibição dos 
slides para uso durante a apresentação e edição de uma 
apresentação, disponíveis na guia Exibição. 
São modos de apresentação do PP, exceto: 
(A) anotações.  
(B) classificação de slides. 
(C) estrutura de tópicos. 
(D) exibição de leitura. 
(E) normal. 
 

40 
No LibreOffice Impress, uma apresentação de slides pode ser 
gravada com diversas formatações, de acordo com a extensão de 
arquivo escolhida. 
Assinale a extensão de arquivo usada como default pelo Impress. 
(A) .imp 
(B) .impx 
(C) .isp 
(D) .odp 
(E) .ppi 
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Conhecimentos Específicos 

41 
Carlos, empregado da empresa pública federal Alfa, no exercício 
da função, percebeu vantagem econômica direta, consistente no 
pagamento de sessenta mil reais, para facilitar a locação de bem 
móvel, pela empresa pública Alfa, por preço superior ao valor de 
mercado.  
Agindo em conluio com o particular André, proprietário do 
imóvel alugado, Carlos usou de seu emprego público para 
viabilizar a contratação superfaturada e, em troca, recebeu a 
mencionada propina.  
Os fatos foram noticiados ao Ministério Público Federal que 
instaurou inquérito civil e, finda a investigação, conseguiu obter 
provas de todo o esquema ilícito.  
No caso em tela, de acordo com a Lei nº 8.429/92 e a 
jurisprudência, assinale a afirmativa correta. 
(A) Carlos deve ser responsabilizado pela prática de ato de 

improbidade administrativa, diante do dano ao erário, mas 
André não se sujeita às sanções previstas na lei de 
improbidade, eis que não é agente público.  

(B) Carlos deve ser responsabilizado pela prática de ato de 
improbidade administrativa, independentemente do dano ao 
erário, e está sujeito a sanções como perda da função pública 
e cassação dos direitos políticos. 

(C) André apenas deve ser responsabilizado por ato de 
improbidade administrativa, caso seja comprovado o dano 
efetivo ao erário, e, Carlos, deve ser responsabilizado por 
improbidade, independentemente do dano ao erário. 

(D) Carlos e André devem ser responsabilizados pela prática de 
ato de improbidade administrativa, o primeiro na qualidade 
de agente público e, o segundo, como particular que 
concorreu e se beneficiou do ato ilícito. 

(E) Carlos e André não podem ser responsabilizados pela prática 
de ato de improbidade administrativa porque não são 
considerados servidores públicos, pois o primeiro é 
empregado da administração indireta e, o segundo, é 
particular. 

 

42 
A empresa pública federal Beta, dotada de personalidade jurídica 
de direito privado com patrimônio próprio e autonomia 
administrativa, exerce atividade econômica sem monopólio e 
com finalidade de lucro.  
A empresa pública Beta foi condenada à obrigação de pagar 
quantia certa, no valor de trezentos mil reais, à sociedade 
empresária Gama.  
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, os gestores da 
estatal Beta consultaram seu advogado sobre a possibilidade de 
adoção do regime de precatório.  
Com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o 
advogado da estatal Beta esclareceu que 
(A) não se aplica o regime de precatório, pois se trata de estatal 

exploradora de atividade econômica sem monopólio e com 
finalidade de lucro. 

(B) não se aplica o regime de precatório, que é prerrogativa 
exclusiva dos entes da Administração Direta, que são pessoas 
jurídicas de direito público interno. 

(C) se aplica o regime de precatório, que é prerrogativa exclusiva 
e inerente a todos os entes da Administração Direta e 
entidades da Administração Indireta. 

(D) se aplica o regime de precatório, que é prerrogativa exclusiva 
e inerente a todos os entes da Administração Direta e 
Indireta, assim como ao terceiro setor. 

(E) não se aplica o regime de precatório, que é prerrogativa 
exclusiva dos entes da Administração Direta e entidades da 
Administração Indireta com personalidade jurídica de direito 
público. 

 

43 
Em matéria de organização administrativa, regime jurídico e 
controle de uma empresa pública, a Lei nº 13.303/16, que dispõe 
sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 
economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estabelece que a 
empresa pública  
(A) implantará sistema de controle interno para as despesas 

decorrentes dos contratos, não incidindo a atuação, em 
controle externo, pelo Tribunal de Contas, eis que a estatal 
será responsável pela demonstração da legalidade e da 
regularidade da despesa e da execução. 

(B) ficará sujeita a ações e deliberações do órgão ou ente de 
controle, que podem implicar interferência na sua gestão e 
ingerência no exercício de suas competências ou na definição 
de políticas públicas, diante da sistemática do controle 
externo. 

(C) manterá sistema de controle interno para as despesas 
decorrentes dos contratos, não incidindo a atuação, em 
controle externo, pelo Tribunal de Contas, eis que o 
Ministério Público será responsável por aferir a legalidade e a 
regularidade da despesa e da execução. 

(D) estará sujeita à supervisão por vinculação pelo órgão da 
Administração Direta a que se relaciona, devendo este 
controle possibilitar a redução da autonomia conferida pela 
lei específica que autorizou a sua criação. 

(E) deverá disponibilizar para conhecimento público, por meio 
eletrônico, informação completa mensalmente atualizada 
sobre a execução de seus contratos e de seu orçamento, 
admitindo-se retardo de até dois meses na divulgação das 
informações. 
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44 
Renato, empregado público da empresa pública Gama, 
prestadora de serviços públicos, no exercício das suas funções, 
praticou ato ilícito doloso que causou danos materiais e morais a 
Maria.  
Após buscar assistência jurídica na Defensoria Pública, Maria 
ajuizou ação indenizatória diretamente em face 
(A) de Renato, com base em sua responsabilidade civil objetiva, 

eis que agiu de forma dolosa, sendo cabível ação de regresso 
em face da empresa pública Gama. 

(B) de Renato e da empresa pública Gama, com base em sua 
responsabilidade civil objetiva e solidária, eis que o agente 
agiu de forma dolosa. 

(C) da empresa pública Gama, com base em sua responsabilidade 
civil objetiva, e, caso seja condenada, será cabível ação de 
regresso em face de Renato.  

(D) da empresa pública Gama, com base em sua responsabilidade 
civil subjetiva, eis que se trata de empresa pública prestadora 
de serviços públicos. 

(E) da empresa pública Gama, com base em sua responsabilidade 
civil subjetiva, eis que se trata de entidade da administração 
indireta, sendo incabível ação regressiva em face do agente. 

 
 

45 
O Senado Federal, Casa revisora, após aprovar o Projeto de Lei nº 
XX, o enviou ao Presidente da República. Ato contínuo à devida 
análise dos Ministérios que atuavam nas temáticas envolvidas, o 
Chefe do Poder Executivo concordou com uma parte do Projeto e 
entendeu que a outra contrariava o interesse público, devendo 
ser vetada. 
Nesse caso, o Presidente da República deve 
(A) promulgar a parte incontroversa do projeto, que não foi 

vetada, antes mesmo da manifestação ou da rejeição do veto 
pelo Poder Legislativo. 

(B) aguardar o desenvolver do processo legislativo, com a 
manifestação do Poder Legislativo a respeito da rejeição, ou 
não, do veto, de modo que este Poder promova a 
promulgação do projeto. 

(C) promulgar a parte incontroversa do projeto, que não foi 
vetada, sendo que a rejeição do veto, pelo Poder Legislativo, 
dará origem a diploma normativo diverso. 

(D) aguardar o desenvolver do processo legislativo, com a 
manifestação do Poder Legislativo a respeito da rejeição, ou 
não, do veto, e promulgar, juntas, a parte incontroversa do 
projeto e a que teve o veto derrubado. 

(E) aguardar a manifestação do Poder Legislativo a respeito da 
manutenção, ou não, do veto, caso os respectivos preceitos 
estejam relacionados, por arrastamento, à parte 
incontroversa, o que exigirá a promulgação em ato único. 

 

46 
Maria foi intimada de decisão proferida em processo 
administrativo, no qual fora condenada a pagar uma multa.  
No formulário da notificação, encontrava-se impressa a 
informação de que a lei de regência exigia a realização de 
depósito prévio, em valor correspondente a 50% da multa 
aplicada, como requisito de admissibilidade do recurso 
administrativo que viesse a ser interposto. 
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a 
exigência de depósito prévio é 
(A) constitucional, já que a garantia do juízo, mesmo no plano 

administrativo, está prevista na ordem constitucional. 
(B) constitucional, desde que esteja em harmonia com a norma 

geral editada pela União a respeito da temática. 
(C) inconstitucional, exclusivamente por não excepcionar a 

hipótese de Maria ser hipossuficiente. 
(D) constitucional, pois os requisitos dos recursos administrativos 

devem ser definidos em lei. 
(E) inconstitucional, pois compromete o exercício do direito de 

petição. 
 

47 
Maria almejava ajuizar ação de reparação de danos em face da 
empresa pública federal Alfa, em razão de descumprimento 
contratual. Para tanto, questionou seu advogado a respeito da 
Justiça competente para processar e julgar a causa. 
À luz da sistemática constitucional, o advogado respondeu, 
corretamente, que a Justiça competente é a 
(A) estadual, desde que a comarca do domicílio de Maria não 

seja sede de vara federal e a lei ordinária assim o autorize. 
(B) estadual, desde que a comarca do domicílio de Maria não 

seja sede de vara federal. 
(C) federal, ainda que a comarca do domicílio de Maria não seja 

sede de vara federal. 
(D) federal ou estadual, o que decorre da garantia constitucional 

de acesso à justiça. 
(E) federal, como regra, ou estadual caso o foro de eleição assim 

disponha. 
 

48 
A Universidade pública WW, do Estado Alfa, em razão de uma 
grave crise financeira e com o objetivo de assegurar o seu regular 
funcionamento, decidiu cobrar mensalidades dos alunos 
matriculados em cursos de graduação (I), especialização (II), 
mestrado (III) e doutorado (IV). 
À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a 
cobrança de mensalidades é 
(A) inconstitucional, apenas nos cursos I. 
(B) constitucional nos cursos I, II, III e IV.  
(C) inconstitucional nos cursos I, II, III e IV. 
(D) inconstitucional apenas nos cursos II, III e IV. 
(E) inconstitucional apenas nos cursos I, III e IV.  
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49 
Alexandre dirigia seu automóvel de passeio por uma avenida 
quando, por desatenção, provocou uma colisão com o pequeno 
caminhão de Manoel, abalroando-o na parte traseira. Ambos 
eram proprietários dos veículos e Manoel utilizava o dele para 
exercer, de modo autônomo, a atividade de transportador.  
Sobre este fato, assinale a afirmativa correta. 
(A) Manoel só poderá requerer indenização por danos 

emergentes, inexistindo, no país, a indenização por aquilo 
que o lesado deixaria de receber em razão do evento danoso. 

(B) A culpa de Alexandre não é requisito para imputação do seu 
dever de indenizar, uma vez que é objetiva a 
responsabilidade civil por acidente de trânsito. 

(C) Alexandre deve indenizar Manoel desde que evidenciada a 
culpa na sua condução, bem como o que perdeu e o que 
receberia com eventual venda do caminhão.  

(D) Manoel deverá provar a culpa de Alexandre para poder 
pleitear aquilo que efetivamente perdeu e pelo que 
razoavelmente deixou de lucrar. 

(E) Alexandre responderá objetivamente pelos danos que causou 
a Manoel, uma vez que a colisão na parte traseira de um 
veículo independe de culpa do condutor que a provocou. 

 

50 
A sociedade empresária W e a sociedade empresária Y são 
parceiras comerciais de longa data. Diante dessa antiga relação 
de confiança, a sociedade Y aceitou assumir a posição de fiadora 
da sociedade W em contrato de compra de equipamento, 
celebrado entre W e a sociedade K. Tal avença foi estipulada por 
escrito.  
A respeito dessa hipótese, segundo o Código Civil, é correto 
afirmar que 
(A) W e Y são devedores solidários em razão do contrato de 

fiança celebrado. 
(B) O patrimônio de W será responsabilizado primeiramente pelo 

pagamento, não sendo lícito Y renunciar a esta ordem. 
(C) Y, caso renuncie ao benefício de ordem, não poderá exigir 

que sejam primeiro executados os bens de W. 
(D) W e Y são devedores solidários, não sendo lícita convenção 

em contrário. 
(E) O patrimônio de Y será responsabilizado primeiramente pelo 

pagamento, caso renuncie ao benefício de ordem. 
 

51 
A sociedade empresária M aliena onerosamente seu parque 
industrial para a sociedade empresária N. Estipula-se, no contrato 
de venda, que N receberá imediatamente a propriedade dos 
ativos de M, mas que o preço da compra somente será pago 
quando N alcançar uma determinada receita da produção 
advinda do parque industrial alienado.  
Quanto à hipótese apresentada, é correto dizer que se previu, em 
relação ao pagamento, 
(A) uma condição suspensiva. 
(B) um encargo. 
(C) uma condição resolutiva. 
(D) um termo inicial. 
(E) um termo final. 
 

52 
Sobre as diferentes formas de intervenção de terceiros previstas 
pelo Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta. 
(A) Caso seja revel o assistido, ou de alguma forma omisso, o 

assistente litisconsorcial será considerado seu substituto 
processual. 

(B) O assistente litisconsorcial não sofre coisa julgada, mas a 
chamada eficácia da assistência. 

(C) O assistente é considerado gestor de negócios da parte 
principal sempre que a sentença influir na relação jurídica 
entre ele e o adversário do assistido. 

(D) Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir 
a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar 
novos argumentos à petição inicial. 

(E) Procedente o pedido da ação principal, pode o autor requerer 
o cumprimento da sentença integralmente contra o 
denunciado à lide. 

 

53 
Foi dado início a uma execução de título extrajudicial em face de 
Vinhos S.A., cobrando-se a quantia de R$ 75.000,00. Citado em 
execução, Vinhos S.A. deseja embargá-la.  
Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. 
(A) Para ofertar embargos, Vinhos S.A. terá o prazo de 15 dias, 

contados da oferta da garantia em juízo. 
(B) Uma vez ofertados os embargos, estes suspendem a 

execução automaticamente, caso presente risco de dano no 
prosseguimento da execução. 

(C) Se Vinhos S.A. alegar excesso de execução, poderá formular 
pedido genérico de reconhecimento de excesso, requerendo 
que este seja apurado ao longo do processo. 

(D) Caso Vinhos S.A. alegue excesso de execução em seus 
embargos, eventual concessão de efeito suspensivo levará à 
suspensão integral da execução. 

(E) A concessão de efeito suspensivo aos embargos não impedirá 
a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de 
redução da penhora e de avaliação dos bens. 

 

54 
A respeito da ação rescisória, assinale a afirmativa correta. 
(A) Pode ser utilizada para atacar a decisão transitada em julgado 

que, embora não seja de mérito, impeça a propositura de 
nova demanda. 

(B) Tem, como uma de suas hipóteses de cabimento, a decisão 
de mérito ter sido proferida por juiz suspeito ou impedido, ou 
por juízo absolutamente incompetente. 

(C) Caso proposta a rescisória perante tribunal incompetente, o 
processo será extinto sem análise do mérito, diante das 
peculiaridades procedimentais dessa ação. 

(D) O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do 
trânsito em julgado de cada capítulo da sentença. 

(E) A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento 
da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela 
provisória com a apresentação de garantia pelo requerente 
desta. 
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55 
Paulo, diretor da sociedade empresária na qual Joana exercia a 
função de secretária, determina que ela compareça à sua sala, 
pois tinha uma solicitação para lhe fazer. Lá chegando, Paulo 
informa que estaria com a demissão dela sobre a mesa, faltando 
apenas assinar.  
Ao saber da informação, Joana se desespera, na medida em que 
o trabalho era fundamental para o pagamento de suas despesas 
pessoais e de sua filha pequena. Diante do choro de Joana, Paulo 
informa que poderia reverter a demissão, caso ela aceitasse se 
relacionar sexualmente com ele, ali mesmo.  
Joana, constrangida e indignada com a proposta feita por Paulo, 
sai correndo da sala e procura a Delegacia da área.  
Diante dos fatos apresentados, acerca da responsabilização penal 
de Paulo, pode-se afirmar que 
(A) Paulo praticou o crime de assédio sexual tentado, uma vez 

que não conseguiu obter a vantagem sexual pretendida, pois 
o crime é material, exigindo a produção do resultado para a 
sua consumação. 

(B) Paulo praticou o crime de assédio sexual consumado, uma 
vez que apesar de não ter conseguido a vantagem sexual 
pretendida, o crime é de mera conduta, consumando-se 
apenas com o constrangimento visando a vantagem sexual. 

(C) Paulo praticou o crime de assédio sexual consumado, uma 
vez que apesar de não ter conseguido a vantagem sexual 
pretendida, o crime é formal, consumando-se apenas com o 
constrangimento visando a vantagem sexual. 

(D) Paulo não será responsabilizado penalmente, na medida em 
que não chegou a iniciar a execução do crime, ficando apenas 
nos atos preparatórios que, como tais, são impuníveis. 

(E) Paulo praticou o crime de assédio sexual consumado, uma 
vez que o crime é formal e os crimes formais nunca admitem 
a modalidade tentada. 

 

56 
Augusto, primário e com bons antecedentes, em 10 de março de 
2020, abordou Letícia que estava no interior de seu veículo, 
parada no sinal de trânsito.  
Na abordagem, Augusto determinou que Letícia saísse do carro, 
pois era um assalto. Leticia, assustada, arranca com o veículo e 
Augusto efetua um disparo com sua arma que atinge a cabeça da 
vítima e ocasiona sua morte. Augusto foi denunciado e 
condenado pela prática do crime de latrocínio.  
Diante do caso narrado, acerca da possibilidade de Augusto vir a 
obter livramento condicional, assinale a opção correta. 
(A) Poderá obter o Livramento Condicional após o cumprimento 

de 2/3 da pena em razão de o latrocínio ser crime hediondo, 
além de atender aos demais requisitos do Art. 83 do Código 
Penal. 

(B) Poderá obter o Livramento Condicional após cumprir 1/3 da 
pena em razão de ser primário e possuir bons antecedentes, 
além de atender aos demais requisitos do Art. 83 do Código 
Penal. 

(C) Poderá obter o Livramento Condicional após cumprir 1/2 da 
pena em razão de o crime por ele praticado ser hediondo, 
além de atender aos demais requisitos do artigo 83 do Código 
Penal, além de atender aos demais requisitos do Art. 83 do 
Código Penal. 

(D) Não poderá obter Livramento Condicional em razão do não 
cabimento do instituto para crimes hediondos com resultado 
morte. 

(E) Poderá obter o Livramento Condicional após cumprir 2/5 da 
pena em razão de o crime por ele praticado ser hediondo e 
ele ser primário, além de atender aos demais requisitos do 
Art. 83 do Código Penal. 

 

57 
Carla, sob influência do estado puerperal, desejando matar seu 
filho Guilherme, recém-nascido que estava em uma incubadora 
no hospital onde acabara de nascer, levanta de sua cama e vai 
até o berçário, local onde seu filho se encontrava.  
Lá chegando, Carla pega sua arma de fogo, aponta na direção da 
incubadora de seu filho e, no momento do disparo, devido ao 
tranco da arma, acerta a incubadora ao lado da do seu filho, 
matando Joaquim, filho de Paula, outra paciente do hospital. 
Diante do caso narrado é correto afirmar que Carla responderá 
pelo crime de 
(A) infanticídio por erro sobre a pessoa, nos termos do Art. 20, § 

3º, do Código Penal. 
(B) homicídio, uma vez que só poderia haver infanticídio se 

tivesse acertado o próprio filho. 
(C) infanticídio por erro na execução, nos termos do Art. 73 do 

Código Penal. 
(D) infanticídio em razão da incidência do Art. 74 do Código 

Penal, que trata do resultado diverso do pretendido. 
(E) homicídio em razão do erro na execução, nos termos do Art. 

73 do Código Penal. 
 

58 
Marcos, funcionário público estadual, é investigado pela prática 
do crime de patrocínio de contratação indevida, por instaurar 
licitação, em junho de 2021, com o objetivo de favorecer os 
interesses de uma empresa privada junto à Administração 
Pública.  
Descoberto o patrocínio irregular, a licitação vem a ser invalidada 
pelo poder público. Assim é que, concluídas as investigações, sem 
que o funcionário admita o cometimento da infração, o 
Ministério Público oferece denúncia imputando a Marcos a 
prática do crime descrito no Art. 337-G do Código Penal, com a 
redação dada pela Lei nº 14.133/21. A pena cominada ao delito 
em questão é de reclusão de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e 
multa.  
Considerando apenas os dados apresentados, assinale a 
afirmativa correta. 
(A) Caberia proposta de transação penal, por se tratar de crime 

de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei nº 9.099/95. 
(B) Caberia proposta de suspensão condicional do processo por 

dois a quatro anos, mesmo que o crime não seja de menor 
potencial ofensivo, já que a pena privativa de liberdade 
mínima cominada é inferior a um ano. 

(C) Não caberia nem a transação penal nem a suspensão 
condicional do processo, já que o crime em questão não é de 
menor potencial ofensivo, nos termos da Lei nº 9.099/95. 

(D) Caberia, no caso, a suspensão condicional do processo, pelo 
período de dois a quatro anos, pois a pena privativa de 
liberdade máxima cominada ao delito é inferior a quatro 
anos. 

(E) Embora não caiba a transação penal, seria admissível a 
suspensão condicional do processo por um a três anos, já que 
a pena privativa de liberdade mínima cominada é inferior a 
um ano. 
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59 
João Lucas, funcionário da vigilância sanitária do município do Rio 
de Janeiro, é procurado, em abril de 2021, por dois donos de 
restaurantes na região onde atua. Os comerciantes lhe oferecem 
vantagem para fazer vista grossa à violação das normas de 
distanciamento, determinadas pela prefeitura durante a 
pandemia da Covid-19.  
João Lucas aceita a oferta e recebe, dois dias depois, R$ 
30.000,00 (trinta mil reais) em espécie. Um colega de trabalho, 
entretanto, descobre a negociação e comunica o fato a seu 
superior, que além de instaurar procedimento administrativo, faz 
notícia crime à autoridade policial.  
O delegado de polícia instaura inquérito. Durante a investigação, 
são coletados elementos de informação que apontam a 
materialidade e indícios de autoria e, interrogado, João confessa 
o recebimento da vantagem indevida. Concluído o inquérito 
policial, o Ministério Público propõe acordo de não persecução 
penal, considerando a primariedade do agente e a confissão 
formal e circunstanciada da prática do crime de corrupção 
passiva, que tem pena cominada de 2 a 12 anos de reclusão e 
multa. Apresenta, como condições, a devolução dos valores 
recebidos e a prestação de serviços à comunidade. A proposta é 
aceita por João Lucas.  
Com base nos dados do enunciado, sobre o acordo mencionado, 
assinale a afirmativa correta. 
(A) Não poderia ter sido proposto acordo de não persecução 

penal, pois a pena máxima cominada ao delito em questão é 
superior a quatro anos. Deve o juiz recusar sua homologação. 

(B) Para que seja iniciada a execução do acordo, basta sua 
formalização por escrito, em documento firmado pelo 
membro do Ministério Público, por João Lucas e seu defensor 
técnico, além da comunicação do juiz, que, nesse caso, não 
pode recusar sua homologação. 

(C) Sendo o acordo homologado, o eventual descumprimento 
das condições acordadas permite a rescisão direta pelo 
Ministério Público e imediato oferecimento da denúncia. 

(D) O juiz deve devolver os autos ao Ministério Público, pois, 
embora cabível o acordo em razão da pena mínima cominada 
ao delito, não pode ser fixada a condição de prestação de 
serviços à comunidade, que é modalidade de pena restritiva 
de direitos. 

(E) Para que haja a execução do acordo, deve ocorrer sua 
homologação pelo juiz, que precisa ouvir João Lucas em 
audiência na qual verificará a voluntariedade do aceite da 
proposta do Ministério Público. 
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No dia 20 de junho de 2020, Luís foi abordado por policiais 
militares e preso em flagrante quando os agentes encontraram, 
com ele, 20 trouxinhas de substância que aparentava ser 
maconha. O material foi apreendido e, em sede policial, 
nomeado perito não oficial que atestou, em laudo provisório de 
constatação, a natureza ilícita da substância.  
Devidamente lavrado o auto de prisão e feitas todas as 
comunicações devidas, Luís foi conduzido, 20 horas depois, à 
central de audiências de custódia, onde foi apresentado a um 
juiz. Sua prisão em flagrante foi homologada e, de ofício, o juiz a 
converteu em preventiva.  
No curso do inquérito policial, a amostra da substância 
apreendida com Luís foi acondicionada em um recipiente para 
submissão a exame pericial, a fim de que fosse elaborado laudo 
toxicológico definitivo. O recipiente em questão foi lacrado, mas 
não numerado, ficando junto a vestígios de outras apreensões. 
Por engano, um agente policial rompeu o lacre, mas o fato não 
foi registrado, vindo a ser conhecido posteriormente pelo perito 
oficial.  
Com base nas informações apresentadas, assinale a afirmativa 
correta. 
(A) A prisão em flagrante de Luís não poderia ter sido convertida 

em preventiva de ofício pelo juiz e não foram observadas as 
exigências para a preservação da cadeia de custódia da prova. 

(B) A prisão em flagrante e a prisão preventiva de Luís são lícitas, 
mas houve quebra da cadeia de custódia da prova pelo 
rompimento do lacre do recipiente que acondicionava a 
substância apreendida. 

(C) Há a hipótese de flagrante próprio, mas não foi respeitado o 
prazo legal para a realização da audiência de custódia; por 
esse motivo, a prisão preventiva de Luís deve ser relaxada. 
Além disso, não foram observadas as exigências para a 
preservação da cadeia de custódia da prova. 

(D) O juiz não poderia, de ofício, ter convertido a prisão em 
flagrante de Luís em preventiva; por outro lado, a ruptura do 
lacre do recipiente em que a droga foi armazenada não 
constitui violação à cadeia de custódia da prova, pois foi 
elaborado laudo provisório por perito não oficial. 

(E) A prisão em flagrante poderia ter sido convertida de ofício 
pelo juiz e a ruptura do lacre não constitui violação à cadeia 
de custódia da prova. 

 

Redação 

 
Todos os dias vivemos um pouco de nossa vida e vamos deixando 
marcas para o futuro. Já disseram que, após nosso período na 
Terra, deveríamos ter escrito um livro, plantado uma árvore e 
gerado um filho.  
Você acha que essa seria a herança ideal? Haveria outras opções? 
 
Sobre esses questionamentos, escreva um texto argumentativo, 
de aproximadamente 30 linhas, em linguagem culta, 
apresentando argumentos convincentes. 
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