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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,

RECURSOS HUMANOS E PREVIDÊNCIA

ADVOGADO, TÉCNICO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
(DIREITO)

LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim
distribuídas:

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta  na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

09    - Quando terminar, entregue ao  fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA e  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

10    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11    - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.
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Em busca da felicidade
Ainda que seja para tudo se acabar na quarta-feira,

o carnaval é uma fonte de alegria e felicidade coletivas só
comparável a momentos como os da conquista da Copa
do Mundo de futebol.[...] Por que não se consegue
transformar essa euforia efêmera num estado duradouro
de prazer e bem-estar, sem precisar dos estímulos
artificiais das drogas – cocaína, heroína, álcool – ou
antidepressivos como os Prozacs da vida?

Pois é mais ou menos isso o que dezenas de
cientistas de diversas áreas estão investigando em várias
partes do mundo. São psicólogos, neurobiologistas,
psicanalistas tentando descobrir os mecanismos naturais
que criam esses estados tão agradáveis quanto eventuais.
Como perpetuá-los? Como transformar para sempre uma
depressão no seu oposto? Em suma, como fazer com
que os centros de prazer de nosso cérebro saiam por aí
distribuindo à vontade substâncias propiciadoras de alto-
astral, tais quais a dopamina e a endorfina?

Essa idéia de mudar a orientação de uma ciência
que sempre se preocupou em minorar dores e
padecimentos da alma, mais do que em despertar
prazeres, teria começado quando o psicólogo Martin
Seligman percebeu que em casa, com a filha, era um
chato.

Eleito em 2000 presidente da Associação
Americana de Psicologia, ele teria se dado a missão de
pôr em prática o novo foco da atividade, que não deveria
se satisfazer apenas em levar um paciente do estado
negativo ao normal, ou seja, “de um menos cinco para o
zero”, como ele explicou à revista portuguesa “Visão”.
O seu objetivo seria descobrir como levá-lo “do zero ao mais
cinco”, isto é: em vez de serem menos infelizes, as
pessoas tinham que ser mais felizes.

Uma das descobertas desses estudos que estão
se multiplicando é que o peso das relações afetivas na
nossa felicidade pode ter um efeito maior do que uma
situação financeira favorável, confirmando o que parecia
ser um consolo de pobre: dinheiro não traz felicidade.
Além da constatação de que bons sentimentos e valores
positivos como a solidariedade e o otimismo elevam as
taxas de felicidade, uma pesquisa com mais de 20 mil
pacientes fez uma revelação surpreendente – a de que
os casados tendem a ser mais felizes do que os solteiros.
E isso porque três em cada quatro casados viam no
parceiro o seu melhor amigo.

Não foi difícil concluir que a amizade é assim a
relação que mais contribui para a construção da felicidade.
Mais do que o amor? Não se disse, mas não estranharia.
Como a amizade não tem cláusula de exclusividade, é
menos possessiva, talvez dê menos trabalho para ser feliz.

VENTURA, Zuenir. O Globo, 09 fev.05
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2
Infere-se do texto que a relação entre saúde e felicidade reside
no fato de que:
(A) a felicidade é um dos objetivos da atividade de psicólogos.
(B) a felicidade produzida artificialmente pode ser nociva

ao ser humano.
(C) a euforia é um dos elementos determinantes do bem-

estar das pessoas.
(D) a ciência se ocupa em diminuir dores e padecimentos

da alma.
(E) os produtos químicos são provocadores do estado de

felicidade.

3
Indique a opção em que a coluna da direita NÃO traz
exemplo(s) do que vem expresso na coluna da esquerda,
de acordo com o texto.

4
Assinale a afirmação correta a respeito do penúltimo e do
último parágrafos do texto.
(A) O ditado “Dinheiro não traz felicidade” só vale para as

pessoas pobres.
(B) As pessoas pobres costumam ter bons sentimentos e

valores positivos.
(C) A maioria das pessoas casadas considera o cônjuge

como o seu maior amigo.
(D) A revelação dos resultados do estudo surpreendeu os

20 mil pacientes pesquisados.
(E) Um estudo provou que a amizade é mais importante para

o bem-estar do que o amor.

5
A forma verbal “teria começado” (l. 22) pode ser
adequadamente substituída por:
(A) tinha começado. (B) havia começado.
(C) esteve começando. (D) talvez começasse.
(E) provavelmente começou.

6
Entre as apresentadas abaixo, as palavras que são sinônimas
de “efêmera” (l. 5) e “eventuais” (l. 13), respectivamente, são:
(A) passageira – casuais. (B) esfuziante – finais.
(C) eterna  – incertos. (D) enorme – factuais.
(E) perene – acidentais.

fonte de alegria e felicidade
coletivas
os Prozacs da vida
psicólogos, neurobiolo-
gistas, psicanalistas
a dopamina e a endorfina

a solidariedade e o otimismo

carnaval (l. 2)

antidepressivos (l. 8)
cientistas de diversas
áreas (l. 10)
substâncias propiciadoras
de alto-astral (l. 17-18)
bons sentimentos e
valores positivos (l. 39-40)

(A)

(B)

(C)

(E)

(D)

50

1
O conceito de felicidade  de que fala o título do texto é:
(A) momento de alegria. (B) euforia efêmera.
(C) prazer duradouro. (D) felicidade conjugal.
(E) boa situação financeira.
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7
Na linha 4, a expressão “por que” é grafada separadamente,
ao passo que, na linha 44, “porque” é grafado junto. Indique
a opção em que a grafia está correta de acordo com a norma
culta.
(A) Ela chegou cedo por que tinha muito a fazer.
(B) O cargo por que você esperava foi preenchido.
(C) O funcionário não terminou o relatório, porquê?
(D) A cidade porque ele passou foi fundada por imigrantes.
(E) Não entendo porque certas pessoas são tão mal-

humoradas.

8
O trecho que NÃO é correto sintaticamente para completar
uma frase começada por  “Além...”  é:
(A) ...da pesquisa sobre felicidade sem estímulos químicos,

o texto menciona idéias de um psicólogo americano.
(B) ...dos psicólogos terem pesquisado os estímulos

artificiais da felicidade, eles investigaram também as suas
causas naturais.

(C) ...da boa vontade da comunidade de saúde com os
resultados das pesquisas, o público em geral também
os aplaudiu.

(D) ...de as pessoas casadas serem mais felizes, pesquisas
mostram também que elas tendem a morrer mais tarde.

(E) ...de a verificação dos pesquisadores não trazer uma
solução para a felicidade definitiva, ela também não
aponta paliativos.

9
Aponte a opção em que se encontra um uso INACEITÁVEL
de concordância.
(A) Uma e outra coisa merece nossa atenção.
(B) Nem um nem outro candidato conseguiram se destacar.
(C) O médico, com sua enfermeira, foi ao Congresso.
(D) No relatório da OMS, tinham vários erros de tabela.
(E) Os cientistas haviam tido muito cuidado nos expe-

rimentos.

10
Indique a opção que contém uma oração subordinada que
está corretamente introduzida por um pronome relativo.
(A) Não é difícil saber de que o melhor para a saúde do ser

humano é ingerir menos produtos químicos.
(B) As diversas drogas cujos os componentes são de origem

laboratorial trazem maiores danos à saúde.
(C) As descobertas que falam estes relatórios sobre a

felicidade eram já esperadas pela comunidade científica.
(D) Os estímulos artificiais das drogas onde se sente

felicidade são nocivos à saúde.
(E) Os boletins científicos a que tiveram acesso os repórteres

relatavam o que o grande público esperava.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11
A doutrina brasileira é explícita ao asseverar que as
competências públicas “são outorgadas única e
exclusivamente para atender à finalidade em vista da qual
foram instituídas, ou seja, para cumprir o interesse público
que preside sua instituição”.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo.
Malheiros, 17a edição, 2004, p. 132/133.

Nesse contexto, está correto afirmar que as competências
públicas são:
(A) de exercício facultativo para os órgãos e agentes

públicos.
(B) transferíveis nos casos de delegação de competência,

ficando o agente delegante impedido de retomar do
delegado o seu exercício.

(C) irrenunciáveis, sendo vedado ao agente abdicá-las
enquanto delas for titular.

(D) prescritíveis nos casos de inércia no seu exercício pelo
período definido em lei.

(E) modificáveis pela vontade do próprio titular.

12
A forma de extinção do ato administrativo por motivos de
ilegalidade é a(o):
(A) contraposição.
(B) revogação.
(C) renúncia.
(D) invalidação.
(E) esgotamento do conteúdo jurídico da relação.

13
A Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas é exemplo
de órgão integrante da Administração, criado em decorrência
do fenômeno da:
(A) descentralização técnica.
(B) descentralização geográfica.
(C) desconcentração pública.
(D) intervenção no domínio econômico.
(E) autonomia autárquica.

14
São classificados como atos de improbidade administrativa
aqueles, praticados por agente público, que:

I - importam enriquecimento ilícito;
II - causam prejuízo ao erário;
III - atentam contra os princípios da Administração Pública.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
(A) I, apenas. (B) II, apenas.
(C) III, apenas. (D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.
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15
A empresa Remédios do Amazonas Ltda. sagrou-se
vencedora de concorrência pública realizada para fornecimento
de medicamentos à Secretaria de Saúde do Estado do
Amazonas. Após um ano da assinatura do contrato, no curso
da sua regular execução, é decretada a falência daquela
empresa. Na qualidade de advogado da Secretaria, você é
consultado sobre o caso e deverá orientar corretamente que
a(o):
(A) segunda empresa classificada no certame deve ser

convocada para assumir de imediato a execução do
contrato no prazo remanescente.

(B)  rescisão do contrato é automática e independe de
comunicação à contratada.

(C) rescisão unilateral pela Administração é facultada,
mediante comunicação verbal ou escrita à contratada.

(D) rescisão por ato unilateral deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.

(E) contrato somente poderá ser rescindido com a anuência
do síndico da massa falida, salvo se houver
descumprimento de alguma cláusula contratual no
prosseguimento da sua execução.

16
A Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas pretende
criar um Museu da Saúde Pública no Estado do Amazonas.
De acordo com a Lei de Licitações (Lei no 8.666/93), para
aquisição de uma peça para o acervo do Museu, qual seja o
primeiro instrumento cirúrgico utilizado no Estado do
Amazonas, a licitação será:
(A) inexigível.
(B) dispensável.
(C) na modalidade convite.
(D) na modalidade leilão.
(E) na modalidade tomada de preços.

17
Assinale a exigência que NÃO se relaciona ao exercício do
poder de polícia administrativa.
(A) Imposição de condições para utilização de livros em

biblioteca pública.
(B) Exibição de planta para licenciamento de construção.
(C) Colocação de equipamento contra incêndio nos prédios.
(D) Realização de exame de habilitação para motorista.
(E) Autorização de porte de arma.

18
NÃO representa uma forma de provimento em cargo público
a(o):
(A) recondução. (B) transferência.
(C) promoção. (D) readaptação.
(E) aproveitamento.

19
Quando uma lei nova atinge direitos subjetivos adquiridos
sob o império da lei caduca, diz-se que ela é:
(A) complexa.
(B) consumada.
(C) retroativa.
(D) interpretativa.
(E) soberana.

20
Um estudante brasileiro passa dois anos em Paris, cumprindo
bolsa de estudos. Muito embora lá resida e seja o centro de
suas atividades estudantis, de acordo com a definição de
domicílio do Código Civil, ele não tem ali seu domicílio porque
falta o(a):
(A) vinculum iuris.
(B) ânimo definitivo.
(C) territorialidade.
(D) unidade familiar.
(E) unidade domiciliar.

21
Quanto à locação de coisas, é INCORRETO afirmar que:
(A) o locador tem o dever de garantia.
(B) os respectivos contratos não estão adstritos à forma.
(C) qualquer coisa não fungível pode ser objeto de locação.
(D) não é indispensável à locação que seja alienável a coisa.
(E) a morte de qualquer das partes resolve a locação por

prazo determinado.

22
De acordo com as regras do Código Civil, é nulo o negócio
jurídico, considerando-se seus defeitos, quando ocorre:
(A) erro.
(B) dolo.
(C) coação.
(D) simulação.
(E) fraude contra credores.

23
As obrigações devem ser executadas oportunamente. Quando
se dá um atraso na prestação, ocorrendo um retardamento
injustificado por parte de um dos sujeitos da relação
obrigacional,  dá-se a mora, que pode ser do devedor ou do
credor. A mora do credor é denominada:
(A) moris.
(B) accipiendi.
(C) solutio.
(D) solvendi.
(E) parcimonia.



5
ADVOGADO, TÉCNICO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR

(DIREITO)

24
Segundo o professor CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, o
indivíduo pode conformar-se com as prescrições legais ou
proceder em desobediência a elas. Na segunda hipótese,
inscrevem-se os atos ilícitos, que são concretizados em
um procedimento em desacordo com a ordem legal. Quanto
a esses atos, assinale a afirmação correta.
(A) A responsabilidade civil não atinge as pessoas jurídicas

de direito público.
(B) A noção de culpa presumida dá maior consideração ao

autor do dano que à vítima.
(C) A teoria do risco encontrou sólido supedâneo, entre nós,

na legislação de acidente do trabalho.
(D) O delito criminal, como violação da lei penal, jamais pode

confundir-se com o ilícito civil.
(E) O fundamento da teoria da culpa é mais humano que o

da responsabilidade objetiva.

25
O princípio da supremacia constitucional reflete a importância
e superioridade da norma constitucional, a qual descreve a
estrutura do Estado, bem como estipula as suas normas
fundamentais. Assim, a edição de ato legislativo cujo conteúdo
contrarie o disposto na Constituição Federal é ato
inconstitucional por infração do princípio da:
(A) compatibilidade vertical, manifestada sob o aspecto

material.
(B) compatibilidade vertical, manifestada sob o aspecto

formal.
(C) independência nacional.
(D) divisão dos poderes.
(E) igualdade.

26
Considerando os sistemas e critérios de controle de
constitucionalidade das leis, a argüição de
inconstitucionalidade efetuada por demandado em processo
judicial que tramita em juízo de primeira instância de tribunal
estadual representa controle:
(A) político de constitucionalidade.
(B) jurisdicional concentrado.
(C) jurisdicional por iniciativa do juiz.
(D) jurisdicional difuso por via de exceção.
(E)jurisdicional difuso por via de ação direta de

inconstitucionalidade.

27
O Tribunal de Contas da União possui diversas atribuições
inerentes à fiscalização contábil, financeira e orçamentária
da União, as quais incluem a apreciação das contas prestadas
pelo Presidente da República e a fiscalização da aplicação
dos recursos repassados pela União aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios, tratando-se de órgão auxiliar do
controle externo realizado pelo:
(A) Poder Judiciário.
(B) Poder Legislativo.
(C) Poder Executivo.
(D) Ministério Público.
(E) Sistema de controle interno de cada Poder.

28
Considerando as atribuições do Presidente da República, é
correto afirmar que a esse compete, privativamente:

I - celebrar tratados, convenções e atos internacionais,
sujeitos a referendo do Congresso Nacional;

II - manter relações com Estados estrangeiros;
III - autorizar referendo e convocar plebiscito;
IV - sancionar as leis.

Estão corretas as atribuições:

(A) II e III, apenas.
(B) I, II e III, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) I, III e IV, apenas.
(E) II, III e IV, apenas.

29
O processo legislativo consiste em um conjunto de atos
pré-ordenados visando à criação de normas de Direito, sendo
INCORRETO afirmar que:
(A) o veto parcial do Presidente da República  somente

abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso
ou de alínea.

(B) a Constituição poderá ser emendada se obtiver, em cada
Casa do Congresso Nacional e em dois turnos, votação
correspondente a três quintos dos votos de seus
respectivos membros.

(C) a Constituição poderá ser emendada mediante proposta
de um quinto, no mínimo, dos membros da Câmara dos
Deputados ou do Senado Federal.

(D) não se admite proposta de emenda à Constituição que
objetive abolir a separação dos Poderes.

(E) não se admite proposta de emenda à Constituição que
objetive abolir a forma federativa de Estado.
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30
A intervenção da União nos Estados representa uma medida
excepcional, a qual somente pode ser adotada naqueles
casos expressamente definidos na Constituição Federal,
dentre eles:

I - reorganizar as finanças da unidade da Federação que
suspender o pagamento da dívida fundada por mais de
dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;

II - assegurar a observância do princípio constitucional da
autonomia municipal;

III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
IV - repelir invasão estrangeira.

Estão corretos os casos:

(A) I, II e III, apenas.
(B) I, II e IV, apenas.
(C) I, III e IV, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

31
“ I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis

e preservação do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações

de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários

e dos trabalhadores;”

Que princípio da ordem econômica é alcançado com o
atendimento simultâneo, pela propriedade rural, dos requisitos
previstos no artigo 186 da Constituição Federal, acima
transcritos?
(A) Função social da propriedade.
(B) Defesa do meio ambiente.
(C) Defesa do consumidor.
(D) Soberania nacional.
(E) Livre concorrência.

32
Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal, as
infrações à legislação sanitária federal podem ser punidas,
entre outras, com a penalidade de:
(A) prisão civil.
(B) encampação.
(C) dissolução da sociedade.
(D) interdição de estabelecimento.
(E) entrega de cestas básicas.

33
Assinale a infração sanitária que, de acordo com a Lei
no 6.437/77, é punível exclusivamente com interdição e/ou
multa, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal.
(A) Impedir a aplicação de medidas sanitárias relativas às

doenças transmissíveis e ao sacrifício de animais
domésticos considerados perigosos pelas autoridades
sanitárias.

(B) Exercer profissões e ocupações relacionadas com a
saúde sem a necessária habilitação legal.

(C) Aviar receita em desacordo com prescrições médicas.
(D) Obstar a ação fiscalizadora das autoridades sanitárias

competentes no exercício de suas funções.
(E) Entregar a consumo humano sal refinado que não

contenha iodo na proporção estabelecida pelo Ministério
da Saúde.

34
O entendimento de que, na ameaça de danos sérios ou
irreversíveis ao meio ambiente, a ausência de absoluta certeza
científica não deve ser utilizada como razão para postergar
medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a
degradação ambiental consiste no princípio:
(A) democrático.
(B) da precaução.
(C) da informação.
(D) do poluidor-pagador.
(E) do acesso eqüitativo aos recursos naturais.

35
O licenciamento ambiental é um eficaz mecanismo de
controle ambiental, através do qual a Administração Pública,
no uso de suas atribuições, estabelece condições e limites
para o exercício de determinadas atividades potencialmente
poluidoras. Na forma da Lei no 6.983/81, a outorga das
licenças, excetuadas as hipóteses de caráter supletivo ou
excepcional previstas em lei, usualmente compete ao:
(A) CONAMA.
(B) IBAMA.
(C) Conselho de Governo.
(D) Órgão municipal competente.
(E) Órgão estadual competente, integrante do SISNAMA.

36
Legislar sobre a proteção do meio ambiente, nos termos da
legislação vigente, compete:
(A) exclusivamente aos Municípios.
(B) exclusivamente aos Estados.
(C) exclusivamente à União.
(D) apenas à União e aos Municípios, de forma concorrente.
(E) à União, aos Estrados, ao Distrito Federal e aos

Municípios, de forma concorrente.
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37
Considerando os órgãos e entidades integrantes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, a que órgão compete
a função de assessorar o Presidente da República na
formulação da política nacional e das diretrizes
governamentais para o meio ambiente e os recursos
ambientais?
(A) Conselho de Governo.
(B) Órgãos municipais de controle ambiental.
(C) Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República.
(D) CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente.
(E) IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

Recursos Naturais Renováveis.

38
O conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde
entende-se por:
(A) Sistema Único de Saúde.
(B) Vigilância epidemiológica.
(C) Vigilância sanitária.
(D) Saúde do trabalhador.
(E) Saneamento básico.

39
A Constituição Federal prevê a descentralização como diretriz
do Sistema Único de Saúde, com direção única em cada
esfera de governo. A norma infraconstitucional determina que
a descentralização político-administrativa dos serviços de
saúde se deva verificar com ênfase:
(A) na União.
(B) no Distrito Federal.
(C) nos Estados.
(D) nos Municípios.
(E) nos Territórios.

40
Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se
pela atuação, na promoção, proteção e recuperação da
saúde, de:
(A) pessoas jurídicas de cujo capital a União, os Estados

ou os Municípios participem com pelo menos, 5%
(cinco por cento).

(B) pessoas jurídicas de direito privado, apenas.
(C) profissionais liberais legalmente habilitados, apenas.
(D) profissionais liberais habilitados e pessoas jurídicas de

direito privado.
(E) empresas estrangeiras de planos de saúde.


