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VERIFIQUE SE A PROVA QUE RECEBEU CORRESPONDE AO CARGO PARA O QUAL SE INSCREVEU
LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 

1. Para  fazer  sua  prova,  você  está  recebendo  um 
caderno contendo 60 (sessenta) questões de múltipla 
escolha, numeradas de 01 a 60.

2. Cada  uma  das  questões  apresenta  um  enunciado 
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 
uma é a correta. Assinale-a.

3. Examine se a prova está completa, com a sequência 
numérica das questões, se há falhas ou imperfeições 
gráficas  que  causem  dúvidas.  Qualquer  reclamação 
deverá ser feita durante os 15 minutos iniciais. Após 
esse  tempo,  qualquer  reclamação  será 
desconsiderada. 

4. Após decorridos 90 minutos do início da prova, será 
distribuído  o  Cartão-Resposta,  o  qual  será  o  único 
documento  válido  para  a  correção  da  prova.  Ao 
recebê-lo,  verifique  se  o  seu  nome  e  número  de 
inscrição  estão  corretos.  Reclame imediatamente  se 
houver discrepância.

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, 
rasurado  ou  manchado.  Exceto  sua  assinatura  e 
inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos 
locais destinados às respostas. Tenha muita atenção 
ao  marcar  seu  cartão-resposta,  pois  não  haverá 
substituição  por  erro  do  candidato.  Marque  sua 
resposta  pintando  completamente  o  espaço 
correspondente à alternativa de sua opção.

Ex.: A C D E

6. A leitora  de marcas  não  registrará  as respostas  em 
que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação 
a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão 
computadas questões não assinaladas. 

7. Durante  a  prova,  é  proibido  o  intercâmbio  e  o 
empréstimo de material de qualquer natureza entre os 
candidatos.  A tentativa  de  fraude,  a  indisciplina  e  o 
desrespeito  às  autoridades  encarregadas  dos 
trabalhos são faltas que implicarão na desclassificação 
do candidato(a). 

8. Qualquer  forma  de  comunicação  entre  candidatos 

implicará na eliminação de ambos do certame.

9. Não será permitido ao candidato, durante a realização 
das  provas,  portar:  armas;  aparelhos  eletrônicos  de 
qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos 
em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas 
etc.

10. É vedado o uso  de  telefone  celular  ou  de  qualquer 
outro  meio  de  comunicação.  O  candidato  que  for 
flagrado portando aparelho celular, durante o período 
de realização da prova, ou,  ainda,  aquele candidato 
cujo  aparelho  celular  tocar  será  sumariamente 
eliminado do certame.

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 
para  solicitar  atendimento  da  fiscalização.  Jamais 
pergunte em voz alta. 

12. O Candidato que permanecer na sala de provas, por 
mais  de  3h45min,  poderá  levar  consigo  a  cópia  do 
gabarito, em formulário específico, que acompanha o 
caderno de provas, localizada no rodapé da Folha de 
Rascunho. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal 
de  sala  juntamente  com  o  Cartão-Resposta, 
devidamente  assinado.  Não  esqueça,  também,  de 
assinar a folha de freqüência. 

14. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 08h 
e término às  12h. Entretanto, o candidato só poderá 
ausentar-se da sala,  após decorridas duas horas do 
início da prova.  

15. Na última folha do caderno de questões, há a folha de 
rascunho  para  redação.  Utilize-a  para  escrever  a 
proposta que escolheu. Quando concluí-la, passe para 
a folha definitiva, que receberá, após 90 minutos do 
início da prova. Nesta folha, não escreva nada além 
de seu número de inscrição – no campo próprio – e 
sua  produção,  pois  qualquer  registro,  como  oração, 
nomes etc, anula a redação.

16. A divulgação  do  gabarito  preliminar  será  dia  09  de 
FEVEREIRO de 2010, a partir das 16h.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto e responda as questões de 01 a 04.

LICENÇA-MATERNIDADE DE 6 MESES COMEÇA NA SEGUNDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

A partir  de segunda-feira, as empresas poderão aderir ao programa que permite a ampliação da licença-
maternidade de 4 para 6 meses. A concessão do benefício é uma opção da empresa, que poderá abater a despesa do 
Imposto de Renda. 

Depois da adesão, a funcionária tem um prazo de 30 dias após o nascimento da criança para requerer a 
ampliação. Ela tem direito ao salário integral. A medida também vale para casos de adoção. O objetivo é garantir o 
aleitamento e o bom desenvolvimento do bebê. 

A regulamentação do benefício foi  publicada ontem no Diário  Oficial  da União,  mais de um ano após o 
Congresso aprovar a lei que criou o programa Empresa Cidadã, ampliando o prazo para seis meses. As vantagens 
fiscais, no entanto, estão limitadas às empresas que fazem a declaração do Imposto de Renda pelo sistema de lucro 
real, o que reduz o alcance da medida. 

No Brasil,  cerca  de  150  mil  empresas  se  enquadram nessa  categoria,  a  maioria  é  grande  corporação. 
Segundo o coordenador de cobrança da Receita, João Paulo Martins, elas empregam cerca de 40% da mão de obra 
feminina do País.  As empresas incluídas no Simples ou no sistema de lucro presumido não têm como abater a 
despesa. 

Durante os quatro primeiros meses da licença, o salário é pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) e os outros dois pela empresa. A despesa que a empresa tiver com a licença-maternidade nos dois últimos 
meses poderá ser descontada na hora da declaração anual do IR. Segundo a Receita, a medida representará redução 
de R$ 414 milhões na arrecadação em 2010. Para aderir ao programa, a empresa precisa se cadastrar no site da 
Receita na internet. A funcionária deve pedir o benefício diretamente à empresa.

Fonte: TOLEDO, Adriana Fernandes e Karina. Licença-maternidade de 6 meses começa na segunda. Isto É Online, 23 jan. 2010. Disponível 

em: < http://www.istoe.com.br/noticias/data/44939_LICENCA+MATERNIDADE+DE+6+MESES+COMECA+NA+SEGUNDA?

pathImagens=&path=&actualArea=internalPage>.

1. De  acordo  com  o  texto  acima,  o  processo 
comunicacional  desenvolvido  é  caracterizado 
por:

I. Ter uma linguagem verbal clara e objetiva.
II. Tratar-se de um artigo informativo.
III. Usar uma comunicação não verbal,  caracterizada 

por sinais.
IV. Ser um texto ambíguo em seu sentido.
V. Utilizar-se da ironia para demonstrar a realidade.

Estão CORRETAS as afirmativas:
a) I e II.
b) I, II e V.
c) I, II, IV e V.
d) IV e V.
e) I, II e III.

2. A notícia apresenta argumentos favoráveis:
a) À gestante.
b) Ao INSS.
c) Às crianças recém-nacidas.
d) Ao respeito à maternidade.
e) À redução de impostos.

3. Nas linhas 7, 8, 9 e 10 apresenta-se:
a) A demora na aprovação da Lei.
b) A limitação das vantagens para as empresas.
c) O prazo para aplicação da Lei.
d) Orientações para requerimento do benefício.
e) Penalidades para quem não aplicar o benefício.

4. As  orientações  sobre  a  ampliação  de  licença-
maternidade  ampliada  para  a  gestante  são 
apresentadas nas linhas:

a) 4, 5 e 6.
b) 2 e 3.
c) 4, 5 e 6.
d) 9 e 10.
e) 7 e 8.
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5. Na linha 2 do texto, a palavra “concessão” tem o 
mesmo sentido em:

a) O rapaz pediu licença ao ir para casa.
b) A autorização dos pais foi relevante para que o filho 

pudesse  viajar  e  conhecer  a  Europa,  pois  ele  é 
menor de idade.

c) Ele ficou solicitando uma carona para ir ao parque 
de diversões.

d) A  concretização de  seu  sonho  foi  a  licença  de 
férias.

e) Foi real e convincente o atestado apresentado.

6. Na  linha  6  do  texto,  “e”  é  um  conectivo  que 
caracteriza-se  por  ser  uma  conjunção 
coordenativa aditiva, como em:

I. Você deveria cursar Direito ou Medicina.
II. A festa foi boa, mas choveu.
III. Gosto  de  ir  à  praia  no  sábado  e  domingo  vou 

passear com amigos.
IV. Não  gosto  de  comer  caranguejo  nem  de  comer 

camarões fritos.
V. Ele veio ver o filho, todavia, saiu logo.

Têm aplicação semelhante as afirmações:
a) I, II, III.
b) I e IV.
c) III e IV.
d) II e III.
e) II, III e IV.

7. Marque a alternativa em que, a exemplo do verbo 
“ter”,  como  na  linha  16,  está  empregado 
corretamente:

a) O  aeroporto  de  Fortaleza  tem  infraestrutura 
compatível com o Galeão.

b) Eles tem grandes chances de serem campeões de 
vendas no próximo mês.

c) O  italiano  tem  uma  caratcterística  marcante  e 
simillar aos brasileiros: a alegria.

d) A  grande  maioria  possui  habilidade  para  estudar 
teatro.

e) Vocês obtiveram êxito no planejamento.

8. De  acordo  com  a  concordância  verbal,  está 
CORRETA a frase:

a) André e Victor permaneceram calados.
b) Ainda restava 20 centavos.
c) A  grande  maioria  dizem  que  café  é  bom  para 

“passar” o sono.
d) Hoje em dia são muita gente que andam de metrô.
e) Vende-se sorvetes!

9. Analise a redação das frases abaixo e escreva 
(C) se for CORRETA e (E) se for ERRADA:

(      ) O  monopólio  exclusivo  é  daquela  empresa.  Esta 
frase trata-se de um pleonasmo vicioso.

(      ) “Partiu  desta  para  uma  melhor”.  Adágio  popular 
que caracteriza uma hipérbole.

(      ) As lágrimas de alegria formaram um rio. Frase que 
se caracteriza por ser um eufemismo.

(      ) O arrulhar dos pombos invadia todo o bairro. Frase 
que constitui uma onomatopeia.

Marque  a  alternativa  que  contém  a  sequência 
CORRETA:

a) E – C – E – C.
b) C – C – E – C.
c) C – C – C – C.
d) C – E – E – C.
e) E – E – E – C.

10. Analise as afirmativas a seguir:
I. A palavra  “manga”  pode  ter  vários  sentidos,  isto 

significa dizer que é polissêmica.
II. Bicicleta é uma palavra híbrida.
III. Beija-flor é uma palavra formada por justaposição.
IV. Pernalta é uma palavra composta por aglutinação.

Estão CORRETAS as afirmações:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) I e III.
d) II e IIII.
e) I, II, III e IV.

11. O sentido do prefixo ultra é::
a) Movimento para além de.
b) Movimento de baixo para cima.
c) Ação ou movimento inverso.
d) Posição além do limite.
e) Superioridade.

12. Quando  em  uma  publicação  há  uma  citação 
literal de autor, chama-se:

a) Texto.
b) Contexto.
c) Epígrafe.
d) Artigo.
e) Abreviatura.
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13. Nas afirmativas a seguir, escreva (V) quando for 
VERDADEIRA e (F) quando FALSA:

(      ) Ela  vestiu-se  rapidamente.  O  se é  um  pronome 
reflexivo.

(      ) Vossa Alteza seja bem-vinda!  Vossa Alteza é um 
pronome de tratamento.

(      ) Esta  toalha  é  tua?  Esta é  um  pronome 
demonstrativo.

Assinale a sequência CORRETA:
a) V – F -- F.
b) V – V -- V.
c) V – F -- V.
d) F – F -- F.
e) F – F -- V.

14. Complete as  lacunas com os verbos indicados 
nos parenteses:
Durante  os  processos,  o  juiz  __________ 
(intervir/pretérito  perfeito),  para  que  seus 
auxiliares __________ (fazer/pretérito imperfeito) 
uma nova organização nas pastas impressas e 
no computador.
Assinale  a  única  alternativa  que  completa 
CORRETAMENTE as lacunas:

a) Interveio -- fizesse.
b) Interviu -- fizesse.
c) Interviu -- fizessem.
d) Interveio -- fizessem.
e) Intervem -- fizessem.

15. Qual  o  tipo  de  comunicação  oficial  que  é 
expedido  para  público  externo  nas  opções 
abaixo:

a) Ofício.
b) Memorando.
c) Ata.
d) Monografia.
e) Telegrama.

16. Marque  a  opção  que  apresenta  locução 
adverbial:

a) Tenho que ir, pois já está tarde.
b) Eles sorriram em silêncio.
c) A casa é azul.
d) Possivelmente, iremos ao clube amanhã.
e) Gosto de doce.

17. Analise as afirmativas abaixo:
I. São exemplos de preposições simples: a, com, em, 

por.
II. As expressões: abaixo de, apesar de, acerca de, 

são locuções prepositivas.
III. As  conjunções  coordenativas  dividem-se  em: 

aditivas,  adversativas,  alternativas,  conclusivas  e 
explicativas.

São CORRETAS as afirmativas:
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.

18. Analise  as  afirmações  sobre  interjeição, 
assinalando a única que é CORRETA:

a) A expressão  “avante!”  caracteriza-se  por  ser  uma 
interjeição de alegria.

b) A  expressão  “psiu!”  caracteriza-se  por  ser  uma 
interjeição de suspensão.

c) A expressão  “vamos!”  caracteriza-se  por  ser  uma 
interjeição de animação.

d) A  expressão  “bis!”  caracteriza-se  por  ser  uma 
interjeição de desejo.

e) A  expressão  “opa!”  caracteriza-se  por  ser  uma 
interjeição de silêncio.

19. Marque  a  afirmação  cuja  redação  está 
INCORRETA:

a) A  farmácia  faz  entrega  de  medicamentos  em 
domicílio.

b) A  nível  econômico,  temos  a  presença  de  um 
especialista na área.

c) Gostaria de falar em nível de Brasil.
d) O  cacófato  foi  tão  grande  que,  o  maestro  não 

conseguiu reger o restante das músicas.
e) O que a francesa falou ninguém conseguia entender, 

era muito estrambótico.

20. Nas opções abaixo,  qual  é  um instrumento  de 
mandato?

a) Procuração.
b) Petição.
c) Ato.
d) Substabelecimento.
e) Requerimento.
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21. Analise  as  afirmativas  quanto ao emprego dos 
verbos:

I. Ele  dar  sempre  uma  olhada  nos  programas  de 
humor no sábado à noite.

II. Será que isso dá certo mesmo?
III. Ela dar muitos presentes no Natal.
IV. Está fazendo sol hoje.

Estão CORRETAS as afirmações:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) II e III.
d) II e IV.
e) I e IV. 

22. Analise as afirmações relacionadas abaixo:
I. O  homem  construiu  o  prédio  em  dois  anos.  (O 

homem é um sujeito comum).
II. O povo brasileiro é hospitaleiro (Povo é substantivo 

coletivo).
III. Moscas  são  insetos  que  perturbam.  (A  palavra 

Moscas é um substantivo epiceno).

Estão CORRETAS:
a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) Apenas III.
e) I, II e III. 

23. Assinale  a  sentença em que a  pontuação  está 
INCORRETAMENTE empregada:

a) José,  o  dono  da  sorveteria,  inovara  produzindo 
sorvetes de frutas raras.

b) A  cultura  é  importante  para  o  entretenimento 
humano,  tornando,  assim,  as  pessoas  mais 
sensíveis.

c) Carlos, traga meus documentos!
d) Ela  prefere  filmes  de  comédia;  o  namorado,  de 

aventura.
e) Irei para São Paulo, melhor dizendo: São Bernardo 

do Campo.

24. As  conjunções  podem  assumir  valores 
semânticos  diversos,  dependendo  da  relação 
que estabelecem entre as orações.
Nos  períodos  a  seguir,  indique  a  relação 
estabelecida  pela  conjunção  ou  locução 
conjuntiva destacada, marcando a opção correta.
A- Como estava resfriado, não foi à escola.
B- Tudo ocorreu como prevíamos.
C- Falaste como um exímio orador.

D- Logo que Cecília entrou, Pablo saiu de casa.
a) A-  causa  /  B-  explicação  /  C-  condição  /  D- 

conformidade.
b) A- conformidade / B- consequência / C- comparação 

/ D- explicação.
c) A-  explicação  /  B-  conformidade  /  C-  causa  /  D- 

consequência. 
d) A-  explicação  /  B-  causa  /  C-  tempo  /  D- 

conformidade.
e) A- causa /  B- conformidade /  C- comparação /  D- 

tempo.

25. Em relação à colocação pronominal,  ponha (C) 
para  os  itens  CORRETOS  e  (E)  para  os 
ERRADOS, marcando, em seguida, a opção que 
apresenta a sequência adequada.

(      ) Roberto trouxe a carta para mim ler.
(      ) Eu não lhe fiz bem ou mal!
(      ) Te amo como nunca amei alguém em minha vida.
(      ) Devolver-te-ei o livro daqui a uma semana.
(      ) Espero que a sorte acompanhe-o, filho.

A sequência CORRETA é:
a) E – C – E – C – E.
b) C – C – E – E – C.
c) E – E – E – C – C.
d) C – E – C - E – C.
e) C – C – E – C – E.

26. A bandeira de Caucaia apresenta no centro um 
círculo branco com o mapa de Caucaia e ao lado 
esquerdo  o  Monumento  do  Cruzeiro.  O 
monumento do Cruzeiro é alusão:

a) À religiosidade dos Indígenas.
b) Ao primeiro Vigário Paroquial Padre Ciscinato.
c) Aos  Jesuítas  que  fizeram  de  Caucaia  um  dos 

principais núcleos da Colonização do Ceará. 
d) À nossa Senhora dos Prazeres.
e) À crucificação de Cristo.

27. As  nações  indígenas  que  habitavam na  região 
que hoje é o Município de Caucaia eram:

a) Potiguares, Tremembés, Cariris e Anacés.
b) Tapebas, Cariris, e Anacés.
c) Tapúias, Tremembés, Tupis e Kanindés.
d) Potiguares e Anacés.
e) Tapuias, Cariris e Kanindés..
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28. A  Assembleia  Estadual  dos  Povos  Indígenas 
acontece  há  15  anos,  reunindo  as  etnias 
indígenas  que  existem  em  18  municípios  do 
Ceará.  Sobre  assa  reunião,  são  corretas  as 
afirmações, EXCETO:

a) Aconteceu  em  2010,  no  território  da  etnia  Anacé, 
que  trava  uma  luta  judicial  contra  o  avanço  das 
obras no complexo Portuário do Pecém.

b) Com o tema “Progresso e Respeito aos Povos”, a 
assembleia  continuou  discutindo  os  entraves  de 
reconhecimento que existem índios no Ceará.

c) São  pelo  menos  14  etnias  espalhadas  em  18 
municípios do Ceará.

d) A assembleia saiu vitoriosa, pois o Ministério Público 
se  fez  presente  reconhecendo  judicialmente  a 
presença dos Anacés.

e) De acordo com a FUNAI, será concluído até o final 
de fevereiro o levantamento, inclusive antropológico 
sobre  as áreas do  Pecém em que existem povos 
indígenas.

29. A  campanha  da  Fraternidade  2010  apresenta 
como tema:

a) Política e vida.
b) O lucro e a vida.
c) Deus ou o dinheiro.
d) Economia e vida.
e) Economia solidária.

30. São distritos de Caucaia, EXCETO:
a) Catuana.
b) Guararú.
c) Mirambé.
d) Tucunduba.
e) Muquem.

31. Sobre o Imposto “Propriedade de Veículos Auto-
motores” é correto afirmar que:

a) É  um  tributo  nacional,  pago  anualmente,  gratuito, 
quando o veículo alcançar vinte anos de fabricação.

b) Desse tributo, 50% de seu valor vão para o Estado e 
os outros 50% para o Município.

c) Quem  compra  um  carro  em  janeiro,  só  pagará  o 
tributo à vista.

d) Esse tributo é destinado às despesas com acidentes 
de trânsito.

e) A taxa de juros ao dia para pagamento do tributo em 
atraso é de 0,35%.

32. O  reajuste  no  IPTU  de  Fortaleza  continua 
gerando  questionamento  quanto  a  sua 
legalidade porque:

a) A  FECOMÉRCIO  e  o  SINDILOJAS  apoiam  o 
imposto,  mas  discordam  da  taxa  de  juros  do 
parcelamento.

b) A FECOMÉRCIO e o SINDILOJAS ajuizaram ação 
pedindo  declaração de  inconstitucionalidade da  lei 
complementar que estabelece o aumento do tributo.

c) A ação dos representantes do comércio é o décimo 
questionamento jurídico que a lei do IPTU sofre.

d) No dia 25 de janeiro, a OAB pronunciou-se a favor 
do tributo, mas não conseguiu acalmar os ânimos de 
outras representações.

e) As ações que estão no TJCE devem ser  julgadas 
somente a partir de abril quando já estão vencidas 
algumas das parcelas do tributo.

33. O Estado de São Paulo sofreu,  nesse mês de 
janeiro,  transtornos,mortes,  prejuízos  de  toda 
ordem pela intensidade das chuvas registradas. 
Segundo  os  meteorologistas  do  INMET,  o 
excesso de chuva é causado:

a) Exclusivamente pela área de instabilidade na região 
Norte do Brasil.

b) Pela  fatalidade  do  aumento  de  temperatura  da 
região.

c) Pelo fenômeno El Niño.
d) Pelo regime de chuvas intensas da região Sudeste.
e) Pelo aquecimento da água no oceano Atlântico.

34. O  Fórum  Econômico  Mundial  prestou 
homenagem à “liderança modelo” do Presidente 
Lula. Sobre esse momento podemos afirmar que:

a) O Presidente Lula foi o décimo estadista a receber 
esta homenagem.

b) Lula  iria  a  Davos,  na  Suíça,  receber  o  prêmio 
Estadista  Global  do  Fórum  Econômico  Mundial, 
entretanto optou por visitar as vítimas do Haiti.

c) Na  solenidade  da  homenagem,  o  Ministro  da 
Educação,  que  representou  o  Presidente,  leu  um 
discurso onde fez questionamentos como: “quando a 
comunidade internacional vai parar de agir ao calor 
do remorso”, referindo-se ao Haiti.

d) Lula afirmou: “o prêmio é do Brasil”, referindo-se às 
conquistas  políticas  e  econômicas  dos  seus 
mandatos.

e) O Presidente Lula não pôde ir  a Davos receber o 
prêmio,  porque  a  Ministra  Chefe  da  Casa  Civil, 
Dilma Rousseff sentiu-se mal no avião.
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35. O Tribunal de Contas da União apontou quatro 
obras da Petrobrás como irregulares. Sobre esse 
acontecimento, é correto afirmar, EXCETO:

a) O Presidente Lula contrariou o TCU alegando que a 
paralisação das obras representaria corte de 25 mil 
empregos.

b) Duas  das  obras  que  a  Lei  orçamentária  manda 
paralisar  são  a  refinaria  Abreu  e  Lima  (PE),  e  o 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.

c) É a segunda vez na história que o Presidente da 
República  manda  liberar  verbas  para  obras 
consideradas irregulares.

d) Ubiratan  Aguiar  disse  que  cabe  ao  Congresso  se 
manifestar sobre o veto à Lei orçamentária.

e) Para derrubar um veto presidencial, são necessários 
os votos de um terço dos deputados e senadores.

36. Pesquisa  da  Confederação  Nacional  de 
Municípios apontam o Ceará como:

a) 2º (segundo) estado do Nordeste com a maior taxa 
de mortes por acidente de trânsito, tendo como base 
os anos de 2005 a 2007.

b) O  Piauí  foi  considerado  o  estado  com  o  menor 
índice.

c) Pernambuco lidera a pesquisa com 5075 mortos ao 
longo desses três anos.

d) A média anual de óbitos no nosso Estado é de 692 
vítimas.

e) As causas mais comuns nesse tipo de acidente é 
desatenção  do  pedestre  e  falta  de  estrutura  nas 
estradas.

37. O governo do Presidente Lula foi  marcado por 
ações  sociais  assistencialistas  como  os 
programas de “Bolsas”.
Recentemente  dois  novos  programas  foram 
criados, são eles:

a) Bolsa Copa e Bolsa Olimpíada.
b) Bolsa Inverno e Bolsa Seca.
c) Bolsa Família e Bolsa Escola.
d) Bolsa Emergência e Bolsa Danos.
e) Bolsa Ajuda e Bolsa Socorro.

38. O Ministro da Saúde pretende vacinar 62 milhões 
de  pessoas  contra  a  Influenza  A  (H1N1).  As 
vacinas  serão  distribuídas  segundo  os  grupos 
de  risco.  Em  primeiro  e  segundo  lugar  estão 
respectivamente:

a) Idosos (com mais de 60 anos) e população de 20 a 
29 anos.

b) Crianças (6 meses a 2 anos) e Indígenas.
c) Gestantes e Crianças (2 a 6 anos).
d) Trabalhadores  da  rede  de  atenção  à  saúde  e  à 

pandemia e Indígenas.
e) Gestantes e Idosos.

39. Milhares de mortos, órfãos, viúvas, uma multidão 
de desabrigados famintos, revoltados... Este é o 
quadro  do  Haiti.  Não  é  a  primeira  vez  que  a 
natureza surpreende.
Numere  a  coluna  “B”  pela  coluna  “A” 
identificando  os  principais  desastres  naturais 
nos  últimos  25  anos.  Quando  não  houver 
correspondência preencha com (0).
COLUNA (A) COLUNA (B)

( 1 ) Terremoto na cidade do 
México.

(     ) 1991, 138 mil mortos.

( 2 ) Vulcão Nevado Del Ruiz, 
na Colômbia.

(     ) 2003, 26,3 mil mortos.

( 3 ) Tsunami em 
Bangladesh.

(     ) 1985, 9,5 mil mortos.

( 4 ) Terremoto em Latur, na 
Índia.

(     ) 2004, 158 mil mortos.

( 5 ) Terremoto em Bam, no 
Irã.

(     ) 2006, 6,6,2 mil mortos.

( 6 ) Tsunami no Sudoeste da 
Ásia.

(     ) 2008, 78 mil mortos.

( 7 ) Terremoto na China. (     ) 2008, 32,4 mil mortos.

( 9 ) Terremoto no Haiti. (     ) 1985, 23 mil mortos. 

(     ) 1993, 22 mil mortos.

(     ) 2010, estima-se 200 mil 
mortos.

A sequência CORRETA é:
a) 5 – 3 – 0 – 0 – 1 – 6 – 7 – 4 – 2 – 8.
b) 0 – 0 – 3 – 5 – 6 – 1 – 8 – 4 – 7 – 2.
c) 0 – 3 – 5 – 1 – 0 – 7 – 6 – 4 – 8 – 2.
d) 3 – 5 – 1 – 6 – 0 – 0 – 7 – 2 – 4 – 8.
e) 1 – 3 – 5 – 0 – 6 – 0 – 7 – 2 – 4 – 8.

40. A  Prefeitura  de  Caucaia  proibiu  a  prática  de 
locação  de animais  e  quadriciclos  na  praia  do 
Cumbuco.  Sobre  esse  acontecimento  é 
INCORRETO afirmar:

a) A medida pretende evitar acidentes com banhistas.
b) A  preocupação  de  cerca  de  200  cavaleiros  e 

locadores  de  quadriciclos  é  que  poderão  ficar 
desempregados.

c) Com  relação  ao  desemprego,  a  Prefeitura  está 
estudando possibilidades para resolver o problema.

d) O DETRAN-CE afirmou que a Prefeitura de Caucaia 
não poderá fazer tal proibição.

e) O quadriciclo é proibido por ser um veículo de zona 
rural.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Nos termos da CF/88 não é função institucional 
do Ministério Público:

a) Promover, privativamente, a ação penal pública, na 
forma da Lei.

b) Exercer o controle externo da atividade policial.
c) Promover a ação popular em defesa dos interesses 

da população.
d) Promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 

proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

e) A  defesa  judicial  dos  direitos  e  interesses  das 
populações indígenas.

42. Julgue as afirmativas abaixo:
I. Em virtude  da  presunção  de  legitimidade  do  ato 

administrativo,  cabe  ao  administrado  o  ônus  da 
prova para desconstituir o referido ato. 

II. O ato administrativo pode, por meio de outro ato do 
Poder  Público,  ser  extinto  pela  revogação,  pela 
anulação e pela cassação. 

III. O Poder Judiciário pode revogar ato administrativo 
que viola o princípio da legalidade administrativa.

IV. Os  atos  administrativos  são,  em  regra, 
autoexecutáveis, o que significa que eles têm força 
de título executivo extrajudicial.

V. O ato administrativo discricionário é insuscetível de 
exame pelo Poder Judiciário.

Assinale  a  alternativa  que  corresponde  ao 
correto julgamento das proposições.

a) Todas as alternativas estão erradas.
b) Todas as alternativas estão certas.
c) As três últimas alternativas estão erradas.
d) As alternativas II, III e V estão certas.
e) As alternativas III e IV estão erradas.

43. Acerca  do  Poder  Legislativo,  assinale  a 
alternativa INCORRETA:

a) Quando  convocado  extraordinariamente,  em  caso 
de  urgência  ou  relevante  interesse  público,  o 
Congresso  Nacional  deliberará  sobre  a  matéria 
específica  que  deu  causa  à  convocação  e,  se 
admitido  à  unanimidade,  sobre  matérias  outras 
entendidas pertinentes pelo  Presidente do Senado 
Federal.

b) O  Poder  Legislativo  Estadual  é  exercido  pela 
Assembléia  Legislativa;  o  Distrital  é  exercido  pela 
Câmara Legislativa e o Municipal  pela Câmara de 
Vereadores.

c) Cada legislatura tem a duração de 04 (quatro) anos 
(Deputados  Estaduais,  Deputados  Federais  e 
Vereadores), exercendo os Senadores um mandato 
de 08 (oito) anos.

d) O  Senado  Federal  compõe-se  de  representantes 

dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o 
princípio majoritário.

e) De  acordo  com  o  regime  constitucional  brasileiro, 
Medidas  Provisórias  não  podem  versar  sobre 
matéria relativa à nacionalidade, cidadania, direitos 
políticos, partidos políticos e direito eleitoral.

44. Constitui forma de provimento de cargo público, 
tanto efetivo quanto comissionado:

a) A nomeação.
b) A remoção.
c) A vacância.
d) A redistribuição.
e) A substituição.

45. É correto afirmar, a respeito da prescrição, que:
a) Os prazos de prescrição  podem ser  alterados  por 

acordo das partes.
b) A  prescrição  iniciada  contra  uma  pessoa  não 

continua a correr contra o seu sucessor.
c) Suspensa a prescrição em favor de um dos credores 

solidários,  só aproveitam os outros se a obrigação 
for divisível.

d) Quando  a  lei  não  lhe  haja  fixado  prazo  menor,  a 
prescrição ocorre em vinte anos.

e) Prescreve  em  dois  (02)  anos,  a  pretensão  para 
haver  prestações alimentares,  a  partir  da data em 
que se vencerem.

46. Dentre  as  cinco  afirmativas  abaixo  deduzidas 
assinale a INCORRETA:

a) O processo legislativo compreende a elaboração de 
emendas à Constituição,  leis  complementares,  leis 
ordinárias,  leis  delegadas,  medidas  provisórias, 
decretos legislativos e resoluções. 

b) A Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil 
poderá,  durante a vigência  de intervenção federal, 
de  estado  de  defesa  ou  de  estado  de  sitio,  ser 
emendada  mediante  proposta  do  Presidente  da 
República ou de mais da metade das Assembléias 
Legislativas  das  unidades  da  Federação, 
manifestando-se,  cada  uma  delas,  pela  maioria 
relativa de seus membros.

c) Na  forma  e  nos  casos  previstos  na  CF/88,  a 
iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe 
a  qualquer  membro  ou  comissão  da  Câmara  de 
Deputados,  do  Senado  Federal  ou  do  Congresso 
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo 
Tribunal  Federal,  aos  Tribunais  Superiores,  ao 
Procurador-Geral da República e aos cidadãos.

d) As  leis  que  fixem  ou  modifiquem  os  efetivos  das 
forças  armadas  são  de  iniciativa  privativa  do 
Presidente da República.

e) As  Leis  Delegadas  serão  elaboradas  pelo 
Presidente  da  República,  que  deverá  solicitar  a 
delegação ao Congresso Nacional.
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47. Sobre a responsabilidade civil e a obrigação de 
indenizar, é CORRETA a seguinte afirmativa:

a) Aquele que habitar prédio, ou parte dele, responde 
pelo dano proveniente das coisas que dele caírem 
ou forem lançadas em lugar indevido.

b) A indenização mede-se pela extensão da lesão.
c) O prejudicado não poderá exigir que a indenização 

seja arbitrada e paga de uma só vez.
d) Não se transmitem com a herança o direito de exigir 

reparação e a obrigação de prestá-la.
e) À exceção dos casos previstos em lei especial,  os 

empresários  individuais  e  as  empresas, 
independentemente  do  dolo,  responderão  pelos 
danos  causados  pelos  produtos  postos  em 
circulação.

48. “O  deferimento  de  liminar  em  Mandado  de 
Segurança depende  do  inquestionável 
preenchimento  dos  requisitos  legais  exigidos 
para essa concessão, tais como:
“a prova inequívoca”;
“a verossimilhança da alegação”;
“o  fundado  receio  de  dano  irreparável  ou  de 
difícil reparação”;
“o  abuso  de  direito  de  defesa  ou  o  manifesto 
propósito protelatório do réu”;
e  a  reversibilidade  do  provimento  antecipado. 
Tudo isso, posto em despacho fundamentado em 
que o Juiz, de modo claro e preciso, indicará as 
razões do seu convencimento”.
Sobre a afirmação acima, podemos concluir que 
está:

a) Correta,  pois  elenca  os  requisitos  intrínsecos  e 
extrínsecos do Mandado de Segurança.

b) Incorreta,  porque  esses  são  os  requisitos 
necessários para a concessão da antecipação dos 
efeitos da tutela.

c) Correta,  porque  o  pedido  liminar  deduzido  em 
Mandado de Segurança, desde que intentado com 
base  nos  requisitos  acima  elencados,  sempre 
deverá  ser  deferido,  para  o  fim de  imediatamente 
fazer cessar a violação a um direito ou o abuso de 
uma autoridade.

d) Incorreta,  porque  elenca  os  requisitos 
indispensáveis  para  a  concessão  de  liminares  em 
ações cautelares atípicas ou inominadas.

e) Correta porque o Mandado de Segurança é remédio 
Constitucional  de  força  que,  se  revestido  dos 
requisitos  acima  arrolados,  sempre  irá  merecer  o 
deferimento de liminar que, de imediato, faça cessar 
a ilegalidade ou abuso de poder que justificou o seu 
ajuizamento.

49. Rômulo José ajuíza ação em relação a Antônio 
Carlos  e  este,  citado  regularmente,  apresenta 
exceção de suspeição que resulta acolhida pelo 

Juiz  sendo  os  autos  remetidos  ao  substituto 
legal. Dessa decisão:

a) Rômulo José poderá interpor Agravo de Instrumento.
b) Rômulo José poderá interpor Agravo Retido.
c) Rômulo  José  poderá  interpor  Mandado  de 

Segurança.
d) Rômulo José poderá interpor Recurso de Apelação.
e) Rômulo José não poderá interpor qualquer recurso.

50. De  acordo  com  a  Lei  8009/90,  assinale  a 
alternativa INCORRETA: 

a) Não  se  beneficiará  do  disposto  na  Lei  8009/90 
aquele  que,  tendo  conhecimento  de  que  está 
insolvente, adquire de má-fé um imóvel mais valioso 
para transferir  a residência  familiar,  desfazendo-se 
ou não da moradia antiga.

b) O bem de família pode ser penhorado em razão de 
créditos  de  trabalhadores  da  residência  e  das 
respectivas contribuições previdenciárias.

c) Veículos  de  transporte,  obras  de  arte  e  adornos 
suntuosos não estão incluídos na impenhorabilidade 
prevista na Lei acima citada.

d) Na  hipótese  de  o  casal,  ou  entidade  familiar,  ser 
possuidor  de  vários  imóveis  utilizados  como 
residência,  a  impenhorabilidade  decorrente  da  Lei 
8009/90 recairá sobre o de maior valor.

e) O fiador pode ter o seu imóvel residencial penhorado 
em  virtude  de  obrigação  decorrente  de  fiança 
concedida em contrato de locação.

51. Acerca  dos  crimes  praticados  por  funcionário 
público contra a Administração em Geral, analise 
as cinco proposições abaixo postas:

I. Considera-se  funcionário  público,  para  os  efeitos 
penais,  quem,  embora  transitoriamente  ou  sem 
remuneração,  exerce  cargo,  emprego  ou  função 
pública. 

II. Comete  o  crime  de  peculato  aquele  que,  no 
exercício  do  cargo,  se  apropria  de  dinheiro  ou 
utilidade que recebeu por erro de outrem.

III. Comete o crime de Prevaricação quem exige, para 
si  ou para outrem, direta  ou indiretamente,  ainda 
que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida. 

IV. Se  o  funcionário,  por  indulgência,  deixa  de 
responsabilizar um seu subordinado que cometeu 
infração no exercício do cargo, comete o crime de 
condescendência criminosa.

V. Comete  o  crime  de  Prevaricação  o  Diretor  de 
Penitenciária  e/ou  agente  público  que  deixa  de 
cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso a 
aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita 
a  comunicação  com  outros  presos  ou  com  o 
ambiente externo.

Assinale, abaixo, a alternativa CORRETA:
a) As alternativas I, II, IV e V estão corretas.
b) As alternativas I, III e V estão incorretas.
c) Somente a alternativa I está correta.
d) Todas as alternativas estão corretas.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
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52. Assinale  a  alternativa  que  contém  três  crimes 
praticados por particular contra a Administração 
Pública em geral: 

a) Concussão, Corrupção ativa e Prevaricação.
b) Resistência, Tráfico de influência e Contrabando ou 

descaminho.
c) Facilitação  de  contrabando  ou  descaminho, 

Corrupção passiva e Desobediência.
d) Corrupção  ativa,  Desacato  e  Inserção  de  dados 

falsos em sistema de informações.
e) Impedimento,  perturbação  ou  fraude  de 

concorrência,  Inutilização  de  edital  ou  de  sinal  e 
Violação do sigilo de proposta de concorrência.

53. Acerca do Processo e do julgamento dos crimes 
de responsabilidade dos Funcionários Públicos, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) Nos  crimes  de  responsabilidade  dos  funcionários 
públicos,  o  Juiz  somente  receberá  a  Denúncia  se 
acompanhada do Inquérito Administrativo em que o 
funcionário foi punido. 

b) Nos crimes afiançáveis, o Juiz, antes de pronunciar-
se  acerca  do  recebimento  ou  da  rejeição  da 
Denúncia ou Queixa, mandará autuá-la e ordenará a 
notificação do acusado, para responder por escrito, 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

c) Somente quando se tratar de crime inafiançável, o 
Juiz não poderá ordenar a notificação do acusado 
para,  antes  do  pronunciamento  acerca  do 
recebimento ou da rejeição da Denúncia ou Queixa, 
responder  por  escrito,  dentro  do  prazo  de  15 
(quinze) dias.

d) Nos  crimes  de  responsabilidade  dos  Funcionários 
Públicos,  a  Queixa  ou  a  Denúncia  poderá  ser 
recebida  se  instruída  com documentos que  façam 
presumir a existência do delito.

e) Nos  crimes  de  responsabilidade  dos  Funcionários 
Públicos,  a  Queixa  ou  a  Denúncia  poderá  ser 
recebida  se  instruída  com  a  declaração 
fundamentada da  impossibilidade de apresentação 
de documentos que façam presumir a existência do 
delito.

54. De  acordo  com  o  Código  de  Processo  Penal 
Brasileiro,  sobre  a  “Liberdade  Provisória”,  é 
INCORRETO afirmar que: 

a) A  autoridade  policial  somente  poderá  conceder 
fiança  nos  casos  de  infração  penal  punida  com 
detenção ou prisão simples.

b) Não será concedida fiança em caso de prisão por 
mandado  do  Juiz  civil,  de  prisão  disciplinar, 
administrativa ou militar.

c) O  réu  afiançado  não  poderá,  sob  pena  de 
quebramento da fiança,  mudar de residência,  sem 
prévia  permissão  da  autoridade  processante,  ou 
ausentar-se  por  mais  de  30  (trinta)  dias  de  sua 
residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar 
onde será encontrado.

d) No caso de prisão em flagrante,  a  autoridade que 
presidir  o  respectivo  auto  será  competente  para 
conceder  a  fiança  e,  em  caso  de  prisão  por 
mandado, a competência para concessão da fiança 
será do Juiz que houver expedido a ordem, ou da 
autoridade  judiciária  ou  policial  a  quem  tiver  sido 
requisitada a prisão. 

e) No  caso  em  que  couber  fiança,  mas  for,  ao  réu, 
impossível prestá-la por motivo de pobreza, poderá 
o  juiz,  ainda  assim,  conceder-lhe  a  liberdade 
provisória,  sujeitando-o a determinadas obrigações 
legais  que,  se  descumpridas,  autorizarão  a 
revogação do benefício.

55. Dentre  as  assertivas  abaixo,  assinale  a 
CORRETA:

a) A competência  para  legislar  acerca  do  Direito  do 
Trabalho é privativa da União.

b) A competência  para  legislar  acerca  de  Direito  do 
Trabalho  é,  concorrentemente,  da  União,  dos 
Estados  ou  dos  Municípios,  dependendo  da 
destinação da Lei trabalhista.

c) A  competência  para  legislar  sobre  Direito  do 
Trabalho é da União, sendo residual a competência 
dos Estados e/ou Municípios destinatários da Lei.

d) A  competência  para  legislar  sobre  Direito  do 
Trabalho é da União, sendo residual a competência 
dos Estados destinatários da Lei.

e) A  competência  para  legislar  sobre  Direito  do 
Trabalho é da União, sendo residual a competência 
dos Municípios destinatários da Lei.

56. No caso de “atividade essencial”, a deflagração 
da greve:

a) Constitui crime.
b) É ilegal e abusiva.
c) Depende  da  prévia  autorização  da  autoridade 

competente.
d) Depende da prévia autorização do Sindicato.
e) Depende  da  manutenção  dos  serviços 

indispensáveis.
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57. Observe as afirmações abaixo postas:
I. Nos  termos  do  art.  114,  IV  da  CF  (alterado  por 

força da EC nº 45), compete à Justiça do Trabalho 
julgar  as  ações  relativas  às  penalidades 
administrativas impostas aos empregadores pelos 
órgãos de fiscalização das relações de trabalho.

II. Para  julgamento  de  Reclamação  Trabalhista, 
envolvendo empregado e empresa que promova a 
realização das suas atividades fora do lugar onde 
celebrou  o  contrato  de  trabalho,  a  competência 
será  do  lugar  da  prestação  do  serviço  ou  da 
celebração do contrato, a critério do empregador.

III. A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os 
Municípios,  no processo do trabalho contam com 
prazo  em  quádruplo  para  a  designação  de 
audiência  e  em  dobro  para  a  apresentação  de 
recurso. 

IV. O  Recurso  Ordinário,  em  regra,  não  tem  efeito 
suspensivo no Processo do Trabalho.

V. No Processo do Trabalho, em havendo desistência 
do Recurso principal, prosseguirá autonomamente 
o  recurso  adesivo,  considerando  a  ausência  de 
identidade  entre  as  pretensões  deduzidas  pelo 
Reclamante e pelo Reclamado.

Indique a alternativa CORRETA:
a) Todas as cinco afirmações estão corretas.
b) Todas as cinco afirmações estão erradas.
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativa V está errada.

58. Quando as partes, a causa de pedir e o pedido 
de  uma  Reclamação  Trabalhista  são 
absolutamente  idênticos  aos  de  outra 
Reclamatória  anteriormente  ajuizada  e  já  em 
tramitação perante Vara diversa, ocorre:

a) Coisa  julgada  e  a  nova  Reclamatória  deve  ser 
arquivada.

b) Litisconsórcio  ativo  necessário  devendo  as 
Demandas  trabalhistas  ser  reunidas  junto  ao  Juiz 
que primeiro conheceu do litígio.

c) Conexão, fato que avocará a imperiosa necessidade 
de  reunião  de  ambas  as  reclamatórias  perante  o 
Juiz que primeiro despachou.

d) Continência,  o  que  exigirá  a  reunião  das 
Reclamatórias,  com  o  objetivo  de  que  evitadas 
sejam decisões conflitantes.

e) Litispendência,  ou  seja,  repetição,  por  parte  do 
Reclamante, de ação trabalhista já em curso, o que 
autoriza a extinção da segunda Reclamatória  sem 
incursão sobre a sua questão de fundo. 

59. Analise a seguinte situação problema:
Édipo adquiriu de Ptolomeu uma loja de tecidos 
situada  no  centro  de  Caucaia  e, 
ininterruptamente,  continuou  a  explorar  a 
atividade. Toda e qualquer atividade comercial de 
Ptolomeu cessou logo após a venda. 
Quanto  aos  tributos  relativos  ao 
estabelecimento, devidos até a data da aquisição 
do mesmo, podemos afirmar que:

a) Édipo  responderá  integralmente  por  todos  os 
tributos relativos ao fundo de comércio, devidos até 
a data da aquisição.

b) Édipo não responderá por eles.
c) Édipo  responderá  apenas  pelos  tributos  devidos 

após a aquisição do estabelecimento comercial.
d) Édipo responderá somente pela metade dos tributos.
e) Édipo  responderá  apenas  pelas  contribuições 

sociais devidas.

60. Analise  as  proposições  acerca  do  “Crédito 
Tributário:

I. Suspendem  a  exigência  do  Crédito  Tributário  a 
moratória, o depósito do seu montante integral, as 
reclamações  e  os  recursos  administrativos  e  a 
concessão de medida liminar.

II. A Obrigação Tributária se extingue pelo pagamento 
e também pela compensação, pela transação, pelo 
desaparecimento  do  sujeito  passivo  e  /ou  pela 
decisão judicial passada em julgado.

III. Nas  hipóteses  em  que  houver  qualquer  ação 
judicial  do  sujeito  passivo  contra  a  Fazenda;  o 
sujeito  passivo  impetrar  Mandado  de  Segurança 
contra  a  autoridade  pública  competente;  for 
concedida  moratória  ou  houver  recurso 
administrativo  pendente  de julgamento,  o  Crédito 
Tributário  fica  suspenso,  impossibilitando  a  sua 
exigibilidade.

IV. Uma Lei que determina o cancelamento de todos 
os Créditos Tributários até um valor determinado, 
inscritos ou não na dívida ativa, trata da instituição 
de uma isenção. 

V. Mesmo  que  tenha  havido  erro  ou  ignorância 
escusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de 
fato,  não  poderá,  a  autoridade  administrativa, 
conceder  remissão  do  Crédito  Tributário, 
considerando a natureza e destinação pública da 
verba.

Indique a alternativa CORRETA:
a) Todas as alternativas estão erradas.
b) Todas as alternativas estão corretas.
c) Apenas a alternativa I está correta.
d) Apenas as alternativas III e IV estão corretas.
e) Apenas as alternativas II e V estão erradas.
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PRODUÇÃO TEXTUAL

Produza um ARTIGO DE OPINIÃO, defendendo o seu ponto de vista sobre um dos temas abaixo:

TEMA 1: O SIGNIFICADO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PARA OS CIDADÃOS BRASILEIROS

TEMA 2: O SIGNIFICADO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PARA OS CIDADÃOS BRASILEIROS

TEMA 3: O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM A CF/88 E A DISCUSSÃO ACERCA DO NÚMERO DE 
VEREDORES PARA CADA MUNICÍPIO
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✄
CÓPIA DO GABARITO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

CÂMARA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE – PROCURADOR – 07/02/2010


