
 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVA ESCRITA OBJETIVA 
CARGO: ADVOGADO 

DATA: 11/09/2011 – HORÁRIO: 8h30min às 12h30min (horário do Piauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 50 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 

2. Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 
alguma, papéis para rascunhos. 

3. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais 
conferem com aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

4. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor preta ou 
azul. 

5. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

6. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

7. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas 
com as letras (a), (b), (c), (d) e (e); somente uma responde adequadamente ao 
quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão; a 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e 
decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-
RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE 
QUESTÕES não serão levados em conta.  

12. Quando terminar sua Prova, assine a LISTA DE FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal 
o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, que deverão conter sua 
assinatura. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 4h. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 
depois de decorrida 2h do seu início. 

15. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-
Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 

 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 
 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 

Universidade  
Estadual do Piauí 
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QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 TEXTO I (Para as questões de 01 a 07). 

 

      

 

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 

Decifrando códigos 

               Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa 

experiência: o solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se 

rachaduras; e vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das 

prateleiras. Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso 

cérebro evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para 

guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. A capacidade de aprender com 

experiências anteriores permite a todos os animais se adaptar a um mundo que é complexo e está 

em constante mutação. 

                    Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças. 

Agora, combinando um conjunto de novos experimentos a análises matemáticas poderosas e à 

capacidade de gravar simultaneamente a atividade de 200 neurônios em camundongos despertos, 

meus colegas e eu descobrimos o que acreditamos ser o mecanismo básico usado pelo cérebro 

para extrair informação vital das experiências e transformá-las em lembranças. 

               As conclusões às quais chegamos se somam a trabalhos cada vez mais numerosos e 

indicam que o fluxo linear de sinais de neurônio a neurônio não é suficiente para explicar como o 

cérebro representa percepções e reminiscências. Essas representações demandam atividade 

coordenada de grandes populações de neurônios. 

(...)  

(Revista Mente Cérebro – Duetto Editorial -  Número 27 – Por Joe Z. Tsien, p. 30) 

 
 

01.  Considerando-se as informações apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 a)  as ligações existentes entre os neurônios, por si só, tornam as lembranças possíveis no 

cérebro humano;  
 b)  os estudiosos, finalmente, acreditam ter desvendado os mecanismos cerebrais responsáveis 

pela formação das lembranças na mente humana;  
 c)  a dificuldade encontrada pelos cientistas em relação a descobertas relacionadas às 

lembranças deve-se à constante mutação do mundo; 
 d)  em suas pesquisas, os cientistas realizaram cálculos matemáticos que, por si sós, lhes 

permitiram extrair as informações necessárias para que fosse revelada a maneira como se 
formam as lembranças no cérebro humano; 

 e)  em suas pesquisas, os cientistas descobriram, somente por meio da observação da atividade 
de 200 neurônios em camundongos despertos, a maneira como se formam as lembranças na 
mente humana.  
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02.  As ideias apresentadas no texto nos permitem afirmar, CORRETAMENTE, que: 
 
 a)  o interesse dos cientistas em descobrir a maneira como o cérebro produz lembranças é uma 

preocupação muito recente; 
 b)  os animais adaptam-se ao mundo somente em virtude das experiências vividas anteriormente; 
 c)  os cientistas descobriram os mecanismos de formação das lembranças, na mente humana, em 

virtude da constante evolução por que passa o nosso cérebro; 
 d)  as descobertas relativas à produção das lembranças no cérebro humano só se tornaram 

possíveis em virtude de um conjunto de experimentos conjugados; 
 e)  para os cientistas, as experiências vividas pelo homem não contam na formação das 

lembranças. 
 

03.  Assinale a opção em que, no trecho apresentado, o destaque NÃO verifica qualquer referência à 

ideia de tempo. 

 

 a)  “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois,” (l. 04). 

 b)   “... para guiar nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 05-06). 

 c)   “ Por décadas, neurocientistas tentaram descobrir como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “Agora, combinando um conjunto de novos experimentos ...” (l. 10). 

 e)  “... para explicar como o cérebro representa percepções e reminiscências.” (l. 15-16). 

 

  Considere o trecho a seguir, para responder às questões 04, 05 e 06. 

 

 “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras dessa experiência: o 

solo vibra, treme, fica abaulado e se desloca; o ar se enche de estrondos; abrem-se rachaduras; e 

vidros se estilhaçam; armários se abrem; livros, pratos e bugigangas caem das prateleiras” 

(l. 01 - 04). 

 

04.   Analise as opções abaixo e assinale aquela que contém uma informação INCORRETA, quanto ao 

emprego de palavras, expressões e estruturas linguísticas. 

 

 a)  Subentende-se a existência da palavra “solo”, antes de “treme”, “fica abaulado” e “se desloca”.     

 b)  O sujeito gramatical de “estilhaçam” é o mesmo de “caem”. 

 c)  No segmento “abrem-se rachaduras”, a forma verbal encontra-se na voz passiva sintética. 

 d)  Os dois pontos utilizados logo após a palavra “experiência” indicam a explicação dos itens que 

são apresentados a seguir. 

 e)  “abrem-se” (primeira ocorrência) e “caem” possuem sujeitos gramaticais distintos. 

 

05.  Quanto ao sentido, textualmente, a palavra “bugigangas” equivale a: 

 

 a)  “ornamentos”; 

 b)  “objetos de estimação”; 

 c)  “quinquilharias”; 

 d)  “objetos de decoração”; 

 e)  “objetos de valor sentimental”. 
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06.   Assinale a opção em que o termo destacado desempenha a mesma função sintática da palavra 
“que”, no trecho: “Pessoas que já vivenciaram um terremoto costumam ter lembranças claras 
dessa experiência: ...”. 

 

 a)  “... nosso cérebro evoluiu para fazer isto:” (l. 04-05). 

 b)   “A capacidade de aprender com experiências anteriores permite a todos os animais se 
adaptar a um mundo que é complexo ...” (l. 06-07). 

 c)  “... como o cérebro produz lembranças.” (l. 09). 

 d)  “... e transformá-las em lembranças.” (l. 13). 

 e)  “Essas representações demandam atividade coordenada de grandes populações de 
neurônios.” (l. 16-17). 

 

 Considere o trecho abaixo para responder à questão 07. 
 

 “Esses episódios são lembrados com notável clareza mesmo anos depois, porque nosso cérebro 
evoluiu para fazer isto: extrair informação de eventos relevantes e tal conhecimento para guiar 
nossa resposta a situações semelhantes no futuro.” (l. 04-07). 

 

07.   Assinale a opção na qual a oração “porque nosso cérebro evoluiu” está reescrita sem que tenha 
havido alteração de sentido. 

 

 a)  “embora o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 b)  “ainda que o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 c)  “conforme o  nosso cérebro tenha evoluído”. 
 d)  “se o nosso cérebro evoluiu”. 
 e)  “já que nosso cérebro evoluiu”. 
 
 TEXTO II (Para as questões de 08 a 10). 
 

        

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

O lado mais tr iste da solidão 

               Quem pensa que a falta de vínculos sociais e afetivos é um drama com repercussões 

restritas às emoções se engana. A ciência alerta, agora, que a solidão pode até mesmo nos 

provocar doenças – e não apenas psíquicas. Uma leva de pesquisas recentes mostra que os 

avessos à família e aos amigos têm tanta tendência a ficar enfermos quanto os fumantes ou 

sedentários convictos. Há indícios também de que os solitários estariam na linha de frente dos 

problemas de fundo inflamatório, caso de artrite e doenças cardiovasculares. 

               Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados 

Unidos, pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão em 

maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

Já a turma que vive afastada do mundo, menos exposta a esse tipo de micróbio, acaba 

apresentando um sistema imune que não tem tanta necessidade de enfrentá-lo. Em tudo na vida, 

porém, há uma compensação. Nessa gente, as defesas passam a se concentrar nas bactérias, o que 

gera uma reação inflamatória recorrente – e nem sempre bem-vinda, já que inflamação demais 

abre alas a descompassos em diversas áreas do corpo. 

(...) 

(Revista Saúde é Vital – Editora Abril - Maio/2011 – Número 337 – Por Mariana Agunzi – p. 69) 

 
 



Concurso Público – Fundação Municipal de Saúde - FMS – CARGO: ADVOGADO 
6 

08.  É CORRETO afirmar em relação às ideias apresentadas no texto.   

 

 a)  As pessoas mais sociáveis dificilmente contraem doenças. 

 b)  Todo solitário contrai doenças mais graves do que as pessoas que vivem rodeadas de gente.  

 c)  Os cientistas descobriram que os solitários estão muito propensos a  contrair doenças de fundo 

emocional, apenas. 

 d)  Os cientistas descobriram que os solitários estão menos propensos a contrair vírus e mais  

sujeitos às reações inflamatórias. 

 e)  A vida reclusa é sempre uma escolha e, por isso, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa. 

 

 Observe o trecho abaixo, para responder às questões 09 e 10. 

 

 Segundo um estudo recém-concluído na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, 

pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos na proteção 

contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses porque estão 

em maior contato com outros indivíduos”, raciocina o psicólogo Steve Cole, que liderou o trabalho. 

(l. 07-11). 

 

09.  Comparando-se o comportamento dos grupos pesquisados: “pessoas que se queixam de uma 

vida reclusa...” e “Os sociáveis...”, é CORRETO afirmar que entre eles constata-se uma relação 

de: 
 

 a)  oposição; 

 b)  exclusão; 

 c)  inclusão; 

 d)  causa e efeito; 

 e)  condição. 

 

10.  Observe o trecho: “... pessoas que se queixam de uma vida reclusa possuem genes menos ativos 

na proteção contra vírus. “Os sociáveis estão naturalmente mais propensos a contrair viroses ...”. 

 Alterando-se a forma verbal “queixam” para “queixassem”, a correção gramatical estará mantida 

se alterarmos, também, as formas verbais “possuem” e “estão”.   

 

 Assinale a alternativa em que a alteração dessas formas verbais garante essa correção.  

 

 a)  “possuíam” – “estavam”; 

 b)  “possuiriam” – “estavam”; 

 c)  “possuiriam” – “estariam”; 

 d)  “possuíram” – “estiveram”; 

 e)  “possuíram” – “estariam”. 
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QUESTÕES DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

 
11. Analise os seguintes itens referentes a conceitos básicos sobre computadores: 
 

I. USB é a sigla para Universal Serial Bus. É um tipo de conexão que permite conectar de forma 
prática e rápida diversos tipos de periféricos, sem a necessidade de desligar ou reiniciar o 
computador. 

II. Os monitores que recebem comandos do usuário através de uma tela sensível ao toque 
constituem dispositivos de entrada e saída, e são chamados de Touch Pad. 

III. A característica mais importante da memória RAM é ser uma memória virtual. 
IV. Dial-up é o tipo de conexão mais comum à Internet, utiliza a linha telefônica e é considerada 

banda larga, podendo chegar à velocidade de 8Mbps. 
V. A Internet é baseada em uma arquitetura cliente-servidor e utiliza o protocolo HTTP para o 

acesso a páginas web. 
 
 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, III. 
b) I, III, IV. 
c) III, V. 
d) I, V 
e) II, III, IV. 

 
12. Sobre o Windows XP, configuração padrão, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) O recurso Troca Rápida de Usuário é uma maneira de trocar de usuário em um computador 
sem ter que fechar os programas e arquivos do usuário que estava usando o computador. 

b) O recurso de Restauração do Sistema é usado para fazer o computador voltar a um estado 
anterior, se houver uma falha no sistema ou outros problemas mais sérios, excluindo todas as 
alterações e documentos. 

c) O recurso Mapear Unidade de Rede conecta o computador a uma pasta ou drive da rede, 
atribuindo-lhe uma nova letra, facilitando assim seu acesso. 

d) A Barra de Inicialização Rápida torna mais fácil acessar programas usados frequentemente 
com apenas um clique do mouse. 

e) A Lente de Aumento é uma das ferramentas de acessibilidade presentes no Windows XP. 

 
13. Observe a figura, referente ao Windows 7: 
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 Nova categoria de mini-aplicativos criada para proporcionar informações e dados úteis, ou para 
melhorar uma aplicação ou um serviço. Introduz informação e diversão à área de trabalho do 
Windows 7. Recebe o nome de: 

 

a) Barra de tarefas; 
b) Wallpapers; 
c) Ícones; 
d) Gadgets; 
e) RSS. 

 

14. Analise as informações sobre o MS-Word 2007, em sua configuração padrão. 

I.  Se clicarmos no ícone, , da guia Inserir, estaremos inserindo uma quebra de página. 
II. Existem dois tipos de senhas no Word 2007. A senha de proteção e a senha de gravação. 

Elas possuem funcionalidades diferentes, sendo possível inserir os dois tipos no mesmo 
documento do Word. 

III. Para selecionar um texto completo, podemos utilizar as teclas de atalho CTRL+A.  

IV. O ícone  é utilizado para revisões ortográficas. 
V. É possível selecionar várias palavras ao mesmo tempo, em posições diversas, dentro de um 

texto do Word. 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, V. 
b) I, III, IV. 
c) III, IV, V. 
d) I, II 
e) II, III, IV. 

 
15. Observe a figura referente ao MS-Word 2007. 
 

 
 

SITUAÇÃO I                                          SITUAÇÃO II 
 
 Na SITUAÇÃO I, temos uma tabela que ficou "quebrada" devido à mudança de página. Para que 

os títulos das colunas apareçam também na página seguinte (SITUAÇÃO II), qual recurso do 

Word 2007 devemos utilizar? 
 

a) Não existe recurso para isso no Word 2007. Devemos apenas digitar os títulos das colunas 

novamente. 

b) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Linha, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página. 

c) Inserir uma Quebra de Página. 

d) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Coluna, marcar a opção que indica a repetição do 

cabeçalho no início de cada página 

e) Na janela Propriedades da Tabela, na guia Tabela, marcar a opção de Quebra automática do 

texto. 
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16. Podemos afirmar sobre os tipos de gráficos disponíveis no MS-Excel 2007, EXCETO: 
 

a) Os gráficos de colunas são usados para comparar valores em diversas categorias. 
b) Os gráficos de dispersão mostram as relações entre os valores numéricos em várias 

sequências de dados ou plotam dois grupos de números como uma sequência de coordenadas 
XY.   

c) Os gráficos de pizza enfatizam as diferenças entre vários conjuntos de dados ao longo de um 
período de tempo. 

d) Um gráfico de ações é usado mais frequentemente para ilustrar a flutuação de preços de 
ações. No entanto, esse gráfico também pode ser usado para fins científicos, como, por 
exemplo, para indicar a flutuação de temperaturas diárias ou anuais. 

e) Os gráficos de linhas são usados para exibir tendências ao longo do tempo. 
 
17. Observe a seguinte planilha do MS-Excel 2007 e analise os itens, abaixo. 
 

 
 

I.  Para que os números fiquem com uma casa decimal, basta selecioná-los e clicar uma vez no 

botão , na guia Início. 

II.  Uma das maneiras de se obter o resultado da célula E2 é utilizando a fórmula =Média(B2:D2). 

III.  Para colocar o nome dos alunos em ordem alfabética, basta selecionar a tabela e clicar no 

botão , na guia Dados. 

IV. Para a coluna F ser preenchida automaticamente, de acordo com o resultado da coluna E 

(supondo média 7,0 ou maior como aprovativa), basta digitar, na célula E2, a fórmula 

=CONT.SE(E2>=7;"Aprovado";"Reprovado"). Após isso, usar a alça de preenchimento para o 

restante da coluna F. 
 

 A alternativa que indica os itens CORRETOS é: 
 

a) I, II, III, IV. 
b) I, II, III. 
c) II, III, IV. 
d) I, IV. 
e) II, III. 

 
 

18. Sobre o MS - Power Point 2007, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O botão , na guia Início, adiciona um novo slide à apresentação. 

b) O botão , na guia Revisão, traduz o texto selecionado para outro idioma. 

c) Um slide pode conter textos, imagens, gráficos, vídeos e sons. 

d) O botão , na guia Exibição, abre o modo de exibição de slide mestre, para alterar o layout e 

o design do slide mestre. 

e) Caso o slide mestre tenha sido definido, não é possível modificar o design de um único slide. 
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19. Analise a imagem a seguir, referente ao Internet Explorer 8 (IE8), e assinale a opção CORRETA. 
 

 
 

a) O botão  serve para indicar se o IE8 localizou alguma rede sem fio ao alcance, ficando 

colorido caso obtenha acesso.  

b) No IE8, para aumentar a visualização da página, sem utilizar a barra de ferramentas, basta 

utilizar as teclas Ctrl e >. 

c) O botão  mostra sites criados para navegadores mais antigos, da maneira que foram 

projetados para exibição, corrigindo a aparência do site, como menus e textos fora do lugar. 

d) A opção de Navegação InPrivate do IE8 é uma das ferramentas de segurança deste 

navegador. Ela apaga o histórico, arquivos temporários e qualquer informação armazenada de 

sites visitados anteriormente. 

e) O botão  oferece acesso à página inicial do site que está sendo visitado, também conhecida 

como homepage. 

 

20. De acordo com os conceitos de Segurança da Informação, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) A diferença entre os tipos de backup realizados está, principalmente, no tipo de mídia utilizado. 

b) Devemos verificar se o endereço de alguns sites começam com https, indicando uma conexão 

segura. Instituições bancárias e de comércio eletrônico são exemplos de uso. 

c) Criptografia é um método de codificação de dados que visa garantir o sigilo de informações. 

d) “Cavalo de tróia” é um tipo de software que vem embutido em um arquivo recebido por e-mail 

ou baixado da rede. Ao executar o arquivo, o usuário permite a abertura de portas, 

possibilitando a obtenção de informações não autorizadas. 

e) Um dos princípios de Segurança da Informação é a Disponibilidade, propriedade que garante 

que a informação esteja sempre disponível, no momento em que a mesma seja necessária. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21.  Quanto ao controle de constitucionalidade, assinale a opção CORRETA. 
 

 a)  Os preceitos fundamentais da Constituição passíveis de lesão tão grave que justifique o 
processo e o julgamento da arguição de descumprimento estão adstritos, conforme 
entendimento do STF, aos direitos e garantias fundamentais. 

 b)  O governador de estado tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade e 
ação declaratória de constitucionalidade. Nesses casos, o governador deve figurar como autor 
da ação, mas a petição inicial deve ser assinada por advogado, com poderes especiais, já que 
o governador não tem capacidade postulatória. 

 c)  A legitimidade do Conselho Federal da OAB para a propositura de ação que vise ao controle 
concentrado e abstrato das normas exige a devida pertinência temática. 

 d)  Considere que a Lei A tenha sido revogada pela Lei B, que foi impugnada em sede de controle 
abstrato e concentrado de constitucionalidade, sendo declarada inconstitucional pelo STF. 
Nessa situação, sendo a Lei A também inconstitucional, poderá o STF, em vez de conferir 
efeitos repristinatórios, declarar a inconstitucionalidade também da Lei A, independentemente 
de ser objeto de impugnação. 

 e)  No Brasil, o controle de constitucionalidade somente pode ocorrer pelo SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. 

 
22.  Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a)  A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o 
dia, por determinação judicial.  

b)  É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

c)  Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal.  

d)  Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.  

e)  As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.  
 
23.  Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a)  O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, pelo 
prazo de 01 ano. 

b)  São garantidos aos servidores público civil e servidor público militar o direito à livre associação 
sindical. 

c)  A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e 
dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, 
percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, e excepcionalmente a remuneração do Presidente da República, caso em 
que a proposta deve ser aceita por maioria de dois terços pelo Congresso Nacional. 

d) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 
pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo ao Presidente da República 
complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação.  

e) O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-
lhe facultado optar pela sua remuneração.  
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24.  Julgue os seguintes itens. 
 

  I -  Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-
Presidente.  

 II -  Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos 
Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas 
infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.  

III -  O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por 
atos estranhos ao exercício de suas funções.  

 
 Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Os itens I e II estão corretos 
b) Os itens I e III estão corretos 
c) Os itens II e III estão corretos 
d) Somente o item I está correto 
e) Todos os itens estão corretos  

 
25.  A respeito do Conselho da República, cuja função primordial é servir de consulta ao Presidente da 

República, Art. 89, pode-se dizer que NÃO o integram: 
 

a)  o Vice-Presidente da República; 
b)  o Presidente do Senado Federal;  
c)  o Ministro da Justiça;  
d)  o Ministro da Casa Civil; 
e)  seis cidadãos brasileiros natos, com mais de trinta e cinco anos de idade, sendo dois 

nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela 
Câmara dos Deputados.  

 
26. Julgue os seguintes itens. 
 
   I -  É obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas 

em lista de merecimento.  
  II -  O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, 

fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho 
Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.  

 III -  Somente pelo voto de dois terços de seus membros ou dos membros do respectivo órgão 
especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
poder público.  

 
 Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Os itens II e III estão corretos 
b) Os itens I e III estão corretos 
c) Os itens I e II estão corretos 
d) Somente o item I está correto 
e) Todos os itens estão corretos  
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27. É da competência do Supremo Tribunal Federal (STF): 
 

a)  processar e julgar litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o 
Estado, o Distrito Federal ou o Território;  

b)  processar e julgar os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da 
União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito 
Federal, ou entre as deste e da União; 

c)  homologar sentenças estrangeiras;  
d)  julgar, em recurso ordinário, os mandados de segurança decididos em única instância pelos 

Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, 
quando denegatória a decisão;  

e)  julgar as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um 
lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País; 

 
28.  Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
 a)  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir a contribuição de 

melhoria, decorrente de obras públicas.  
 b)  Cabe à lei complementar  regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;  
 c)  Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de 

prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, 
estabelecer normas de igual objetivo.  

 d)  A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa 
jurídica, na forma da lei.  

 e)  A União pode instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou 
dos Municípios, desde que autorizada pelo Congresso Nacional.  

 
29.  A respeito da lei 9.987, de fevereiro de 1995, a chamada Parcerias Público-Privadas, é 

INCORRETO afirmar que: 
 

a) as concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente responsável 
pela delegação, com a cooperação dos usuários; 

b) a tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação 
e preservada pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato; 

c) sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido seu equilíbrio 
econômico-financeiro; 

d) é assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou 
pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões; 

e) a concessão não pode ser extinta por encampação, a menos que seja devidamente motivada 
por parecer do Órgão diretamente responsável pela concessão. 

 
30.  A respeito do ato administrativo vinculado, quando praticado por agente a quem a lei não atribui 

competência para tanto, é CORRETO afirmar que: 
 

 a)  é tido como inexistente, independentemente de apreciação judicial ou decisão administrativa; 
 b)  somente pode ser anulado por decisão judicial; 
 c)  pode ser revogado pela própria Administração, com base em critérios de conveniência e 

oportunidade; 
 d)  pode ser revogado pela própria Administração, com base em critérios de conveniência e 

oportunidade; 
 e)  goza da presunção de legitimidade, até decisão administrativa ou judicial em contrário. 
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31.  A respeito da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, 

o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população 

expressam a organização social e econômica do País. 

b) O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 

por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 

c) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

complementar. 

d) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja 

diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados 

de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

e) É vedada a possibilidade de constituição, pelos municípios, de consórcios para desenvolver em 

conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. 

 

 

32.  Ainda em relação à Lei 8.080/90, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) é permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na 

assistência à saúde, independente de ser através de doações de organismos internacionais 

vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de 

financiamento e empréstimos; 

b) os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta 

especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos 

Conselhos de Saúde; 

c) não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de 

serviços de saúde com finalidade lucrativa; 

d) Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecerá mecanismos de incentivos à participação do 

setor privado no investimento em ciência e tecnologia e estimulará a transferência de 

tecnologia das universidades e institutos de pesquisa aos serviços de saúde nos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, e às empresas nacionais; 

 e) aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado 

exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS). 
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33.  A respeito da Lei da Licitação, é INCORRETO afirmar que: 
 

a) os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia 
justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou 
entidade integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de 
processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a 
condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo 
Poder Executivo federal; 

b) para fins da lei de licitação, considera-se obra serviço “toda atividade destinada a obter 
determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, 
instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, 
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais”; 

c) a execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos 
seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução; 

d) nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos 
recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade 
de quem lhe tiver dado causa;  

e) nas licitações para a execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de 
execução de empreitada por preço global, a Administração deverá fornecer obrigatoriamente, 
junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes 
possam elaborar suas propostas de preços com total e completo conhecimento do objeto da 
licitação. 

   
34. Observe a seguinte frase: “é atribuído a autoridades administrativas com o objetivo de apurar e 

punir faltas funcionais, ou seja, condutas contrárias à realização normal das atividades do órgão e 
irregulareidades de diversos tipos” (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 15ª Ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 124). A informação acima se refere ao: 

  
a) Poder hierárquico 
b) Poder disciplinar 
c) Poder normativo 
d) Poder regulamentar 
e) Poder disciplinador 

 
35.  Observe a seguinte frase: “informa também as figuras da substituição, interinidade, suplência, o 

‘responder pelo expediente’, nos casos de vacância na chefia de órgãos e entidades”. 
(MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno. 15ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
p. 138).   

 
 O princípio que a Administração Pública deve seguir ou pelo qual deve se nortear está 

CORRETAMENTE descrito em: 

 

a) Princípio da presunção de legalidade. 

b) Princípio da continuidade. 

c) Princípio da autoexecutoriedade. 

d) Princípio da autotutela administrativa. 

e) Princípio da segurança jurídica. 
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36.  Analise os seguintes itens. 
 
   I -  A petição inicial será indeferida quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a 

prescrição. 
  II -  Indeferida a petição inicial, somente caberá agravo de instrumento interposto diretamente no 

tribunal competente. 
 III -  Os pedidos são interpretados restritivamente, compreendendo-se, entretanto, no principal os 

juros legais. 
  
 Está CORRETO o que se afirma SOMENTE em: 
 
 a) II; 
 b) III; 
 c) I e II; 
 d) I e III; 
 e) II e III. 
 
37.  O recurso cabível contra a decisão que julga uma exceção de incompetência é: 
 
 a) apelação; 
 b) embargos infringentes; 
 c) agravo de instrumento; 
 d) embargos de declaração; 
 e) correição parcial. 
 
38. Cabe ação rescisória de sentença ou acórdão, por erro de fato: 
 

a) mesmo que o autor não tenha esgotado todos os recursos; 
 b) somente se satisfeito o prequestionamento; 
 c) se houve alusão ao fato no julgado rescindendo; 
 d) se o fato foi discutido após a fase postulatória; 
 e) se não resultante de atos ou documentos da causa. 
 
39.  A respeito do mandado de segurança: 
 
 a)   considerar-se-á federal a autoridade coatora se as consequências de ordem patrimonial do ato 

contra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela União ou entidade por 
ela controlada;  

 b)   em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos legais, impetrar mandado de 
segurança por telegrama, radiograma, fax ou outro meio eletrônico de autenticidade 
comprovada;  

 c)   se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a própria coatora, a ordem far-se-á no 
próprio instrumento da notificação;  

 d)  no mandado de segurança coletivo, a sentença não fará coisa julgada limitadamente aos 
membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante; 

 e)   no mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do 
representante judicial da pessoa jurídica de direito público. 
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40.  Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

 a)  A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, é exercida pelos juízes, em todo o território 
nacional, conforme as disposições que este Código estabelece. 

 b)  O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou da inexistência de relação 
jurídica e da autenticidade ou falsidade de documento. 

 c)   O único caso em que o juiz dará curador especial é ao incapaz, se não tiver representante 
legal, ou se os interesses deste colidirem com os daquele. 

 d)  A oposição, oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e correrá 
simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença. 

 e)  Em relação à Nomeação à Autoria, pode-se dizer que aceitando o nomeado, ao autor 
incumbirá promover-lhe a citação; recusando-o, ficará sem efeito a nomeação. 

 

41. Assinale a alternativa INCORRETA, a respeito do instituto da AÇÃO: 
 

a)  O estudo da Teoria Geral do Processo passa necessariamente pela compreensão desses três 
institutos de direito processual: jurisdição, processo, ação (defesa). 

b)  Ao se estudar jurisdição, processo e ação (defesa) na disciplina Teoria Geral do Processo 
nada mais se faz do que se ter a visão geral dos institutos inseridos no direito processual, os 
quais ao longo do curso de direito serão analisados mais profundamente – como processo de 
conhecimento, execução, cautelar e procedimentos especiais.  

c)  O projeto do novo código de processo civil mantém a mesma estrutura a respeito das 
condições da ação.  

d)  A ação constitui um dos temas, apesar de largamente estudado na teoria geral do processo, e 
talvez por isso mesmo recheado de concepções conflitantes, o que implicar em não se ter uma 
visão mais precisa a respeito do instituto, cujo esgotamento ainda se encontra longe de ser 
alcançado na concepção, evidentemente, de se atrelar ao Estado Democrático de Direito.  

e)  A relação de proximidade entre a ação e o direito abstrato, que em última análise acaba sendo 
a concepção de independência que o direito processual almeja frente ao direito material, 
encontrou seu obstáculo mais ferrenho na célebre discussão acadêmica travada entre 
Windscheid e Müther, a respeito da teoria da ação como direito autônomo, para os quais a 
tutela jurisdicional caracteriza-se como sendo um direito público e autônomo não mais 
relacionada com a existência ou não do direito material declarado em juízo.  

 

42.  A respeito da conexão entre os princípios do contraditório e da fundamentação das decisões 
jurisdicionais, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) O processo pode ser entendido como a conjunção de princípios (contraditório, isonomia, ampla 
defesa, direito ao advogado e à gratuidade judicial) que é referente jurídico-discursivo da 
procedimentalidade, ainda que esta, em seus modelos legais específicos, não se realize 
expressa e necessariamente em contraditório.  

b) O contraditório se aperfeiçoa no devido processo legal, e este somente tem força para existir 
se estiver acoplado em um princípio maior – o Princípio Democrático –, que se encontra 
constitucionalizado, não pertencendo somente à escala de princípio jurídico, mas alcançando, 
sobretudo, características de princípio político. 

c) O CPC trata diferentemente a decisão judicial e a sentença, no que se refere aos requisitos 
que cada uma dela deve externar.  

d) O princípio do contraditório, pela sua magnitude e importância no cenário jurídico brasileiro, 
constitui hoje um dos princípios fundamentais do processo constitucional, e somente tem 
escopo realizador se acoplado aos demais princípios, processuais ou não, recepcionados, 
protegidos e garantidos em um Estado Democrático de Direito.  

e) A magistratura brasileira, hoje, guinada pelas últimas reformas processuais, captaneadas 
principalmente pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP – tem tomado posição de 
não homenagear a celeridade processual, privando o jurisdicionado do devido processo legal e 
princípios a ele derivados, como o contraditório, no sentido de tornar o processo o quanto mais 
efetivo possível.  
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43.  A respeito das fases da evolução da responsabilidade do Estado, observe os seguinte itens: 
 
   I –  a primeira fase é a considera da irresponsabilidade do Estado – ““The king do not wrong”; 
  II –  na segunda fase, a culpa poderia recair sobre o agente ou sobre o serviço, quando a 

Administração não faz o que deveria, quando o serviço funcionou atrasado, quando deveria 
funcionar a tempo ou então quando foi mal feito; 

 III –  a terceira fase é a da responsabilidade objetiva, onde a Administração não responde com 
base no conceito de nexo de causalidade, que consiste na relação de causa e efeito 
existente entre o fato ocorrido e as conseqüências dele resultantes. 

 
 Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) os itens I e II estão corretos 
b) os itens I e III estão corretos 
c) os itens II e III estão corretos 
d) os itens I, II e III estão corretos 
e) todos os itens estão errados 

  
44. Considere os seguintes itens como sendo alguns dos efeitos da desapropiação: 
 

   I -  submete o bem à força do Estado; 
  II -  fixa as condições em que o bem se encontrava,; 
 III -  o poder público passa a ter direito de entrar no bem; 
 IV -  começo do prazo de caducidade (necessidade ou utilidade) – 2 anos e interesse social – 5 

anos. 
 

 Quais dos itens, realmente, são efeitos da desapropriação: 
 

a) I, II, III, somente.  
b) I, II, III e IV, somente. 
c) I, II, somente. 
d) I, II, IV, somente. 
e) I, II, III, IV. 

 
45.  A respeito da história das fontes do direito civil brasileiro, e também dos três princípios 

norteadores do novo código civil brasileiro, de 2002, pode-se dizer que: 
 

a)  o atual código civil resulta da maturação de mais de oitenta anos de história jurídica do país. 
Os preceitos inseridos nele resultam, de certo modo, da sociedade atual, mas também guarda 
sincronia com as origens do Código de Beviláqua;  

b)  o princípio da socialidade resulta por se encontrar o código civil eivado de normas de caráter 
social, em detrimento do individualismo e do patrimonialismo típico do código de 1916; 

c)  o código de 1916 é fruto de uma sociedade singularmente agrária. Vê-se, contudo, não mais 
ter sido aquele diploma legal capaz de propiciar à sociedade atual (urbana-capitalista) 
diretrizes de comportamento de como deve agir o cidadão para viver em harmonia em 
sociedade: seus aportes eram outros, como o princípio da socialidade, a grande referência do 
atual código civil; 

d) princípio da operabilidade tem como esteio propiciar sejam as normas jurídicas do código civil 
interpretadas e aplicadas de tal maneira que satisfaçam a realização do Direito. Constitui um 
golpe fatal ao legalismo e ao caráter teórico do Direito que somente complica a sua 
realizabilidade; 

e) todas as alternativas acima encontram-se corretas.  
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46.  Assinale a alternativa CORRETA.  
 
 a)  O fornecimento de bens e serviços como instrumento para viabilização ou aperfeiçoamento da 

prestação laboral satisfaz, para fins legais, o caráter retributivo, ou seja, pelo trabalho prestado, 
característico do denominado salário in natura. 

 b)   Constituirá salário utilidade o bem ou o serviço ofertado em cumprimento de dever legalmente 
imposto ao empregador, tais como os denominados EPI´s (Equipamento de Proteção 
Individual), desde que esse fornecimento cumpra-se na sua forma habitual. 

 c)   O vale para refeição, de maneira geral, fornecido pelo empregador ao empregado, por força de 
contrato de trabalho, tem natureza salarial, sendo assim, integra a remuneração obreira para 
todos os efeitos legais. 

 d)   Não se considera abusiva a transferência do empregado ocupante de cargo de confiança, por 
ato unilateral do empregador, mesmo inexistindo comprovada necessidade de serviços. 

 e)   O vale-transporte fornecido aos empregados com caráter de retribuição pelo trabalho prestado 
e habitualidade assume nítido caráter salarial, face preceitos contidos na legislação laboral 
brasileira, atinentes ao denominado salário utilidade. 

 
47.  Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
 a) A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro não é parte integrante do Código Civil, por 

ser aplicável a qualquer norma e por conter princípios gerais sobre as leis em geral.  
 b) A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro data ainda da década de 40, do século 

passado.  
 c) A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro é uma lex legum, ou seja, um conjunto de 

normas que não rege relações de vida, mas sim as normas, uma vez que indica como 
interpretá-las, determinando-lhes a vigência e eficácia, suas dimensões espácio-temporais, 
assinalando suas projeções nas situações conflitivas de ordenamentos jurídicos nacionais e 
alienígenas, evidenciando os respectivos elementos de conexão.  

 d) As normas de direito internacional privado contidas na A Lei de Introdução às normas do 
Direito Brasileiro têm por objetivo solucionar o conflito de jurisdição, estabelecer princípios 
indicativos de critérios solucionadores do problema de qualificação, determinar o efeito dos 
atos realizados no exterior, reger a condição jurídica do estrangeiro e tratar da eficácia 
internacional de um direito legitimamente adquirido em um país, que poderá ser reconhecido e 
exercido em outro.  

 e) A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro disciplina a garantia da eficácia global da 
ordem jurídica, não admitindo a ignorância da lei vigente, que a comprometeria. 

 
48.  Analise a seguinte frase: “O dolo que leva a vítima a realizar o ato negocial, porém em condições 

mais onerosas ou menos vantajosas, não afetando sua declaração de vontade, nem influindo 
diretamente na realização daquele ato, que seria praticado independentemente do emprego de 
artifício astucioso”, designa-se: 

 
 a) dolus bônus; 
 b) dolo acidental; 
 c) dolus malus; 
 d) dolo principal; 
 e) dolo recíproco. 
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49.  O princípio do direito do trabalho se preocupa em afirmar que os fatos são mais importantes que 
os documentos, sendo assim, o que deve ser observado realmente são as condições que de fato 
demonstrem a existência do contrato de trabalho. A CLT admite a possibilidade de um contrato 
tácito, tendo esse o mesmo efeito dos demais nas relações de emprego. 

 
 Estamos diante do: 
 

a) Princípio da primazia da realidade. 
b) Princípio da proteção. 
c) Princípio da Irrenunciabilidade de direitos. 
d) Princípio da primazia da lei. 
e) Princípio da proteção da realidade. 

 
50.  Carlos, César e Cícero trabalham na empresa DDAA. Durante o período aquisitivo de férias 

Carlos possuiu 5 faltas injustificadas, César possuiu 12 faltas injustificadas e Cícero possuiu 8 
faltas injustificadas. 

 
 Nesses casos, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Carlos, César e Cícero 

terão direito, respectivamente, a: 
 
 a)  24, 18 e 12 dias de férias; 
 b)  30, 24 e 18 dias de férias; 
 c)  24, 18 e 18 dias de férias; 
 d)  30, 24 e 24 dias de férias; 
 e)  30, 24 e 15 dias de férias. 
  
 


