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INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 2 horas 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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  Avise a um amigo ou 

conhecido  

 

 

 
 
 

 

 

GABARITO RASCUNHO 
 

 
01 A B C D 

02 A B C D 

03 A B C D 

04 A B C D 

05 A B C D 

06 A B C D 

07 A B C D 

08 A B C D 

09 A B C D 

10 A B C D 

11 A B C D 

12 A B C D 

13 A B C D 

14 A B C D 

15 A B C D 

16 A B C D 

17 A B C D 

18 A B C D 

19 A B C D 

20 A B C D 

21 A B C D 

22 A B C D 

23 A B C D 

24 A B C D 

25 A B C D 

26 A B C D 

27 A B C D 

28 A B C D 

29 A B C D 

30 A B C D 

31 A B C D 

32 A B C D 

33 A B C D 

34 A B C D 

 
Todo mundo erra, mas erra menos aquele que se preparou a estudar 
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Disciplina: Ética Geral e Profissional 
Professora:  Laurinéia Borges Souza Silva 

 

Questão 01 

Segundo o Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): 

Art. 10. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca. Sentindo o 

advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não 

se dissipando as dúvidas existentes, promova, em seguida, o substabelecimento do mandato ou a ele 

renuncie. 

 

O texto acima diz respeito ao principio deontológico, 

a) Agir segundo ciência e consciência 

b) Do coleguismo 

c) Da confiança 

d) Da incompatibilidade 

 

 

Questão 02 

Deontologia é a teoria dos deveres. Deontologia profissional é o que se chama o complexo de 

princípios e regras que disciplinam particulares comportamentos do integrante de uma determinada 

profissão. Deontologia Forense designa o conjunto das normas éticas e comportamentais a serem 

observadas pelo profissional jurídico. Diante do exposto, assinale a alternativa que contenha o 

principio fundamental da deontologia forense: 
 

a) Agir com moral e Coleguismo 

b) Agir segundo ciência e consciência 

c) Conduta ilibada 

d) Agir segundo ciência e moral 

 

 

Questão 03 

Sobre Ética assinale a alternativa CORRETA: 

a) Ética profissional é um conjunto de normas de conduta, que não são absolutas e por isso nem 

sempre deveriam ser colocadas em prática no exercício da profissão, até porque sua aplicação depende 

da escolha do profissional. 

b) A ética profissional serve para regulamentar o relacionamento do profissional com seus clientes, 

caracterizando para a melhoria da dignidade das pessoas e a construção do bem-estar. 

c) O Estatuto Ético de uma profissão nem sempre é a responsabilidade que dela decorre. A ética 

profissional codificada vem a preencher uma necessidade de se transformar em algo claro e prescritivo, 

para efeitos de controle corporativo, institucional e social, o que navega nas incertezas da ética 

filosófica. A ética aconselha o profissional como agir com os colegas, com a sociedade, com os 

clientes, mas não para consigo mesmo, vez que o profissional principalmente da área jurídica pode agir 

de acordo com sua vontade, vez que o único prejudicado por suas condutas antiéticas na vida privada 

será ele mesmo. 

d) A ética nem sempre é fundamental à vida humana, uma vez que não há normas especificas para 

tratar do assunto. O fazer profissional diz respeito à competência, à eficiência que todo profissional 

deve possuir para exercer bem a sua profissão. O agir se refere à conduta do profissional, somando as 

atitudes que deve responder no executar de sua profissão. 
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Questão 04 

Carlos advogado, contratou uma gráfica e mandou a mesma confeccionar  500 panfletos, onde se liam 

dentre outras coisas, “O MELHOR ADVOGADO CRIMINASLISTA, TEM A CHAVE DA 

CADEIA”, em seguida contratou 02 pessoas para que entregassem os panfletos nas casas dos 

moradores da pequena cidade em que vive. Tal conduta de Carlos fere o principio ético  
 

a) Do coleguismo 

b) Da incompatibilidade 

c) Da dignidade e do decoro profissional 

d) Da diligencia  

 

Questão 05 

Sobre o principio do Coleguismo assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Falta de coleguismo é disputar cargos ou clientes, concorrer de maneira pouco leal, estimular ou 

calar-se diante da maledicência, comentar erro do colega. 

b) A solidariedade se manifesta em geral fora do processo e se fundamenta sobre a consideração da 

dignidade humana do colega. O coleguismo guarda vinculação extrema com o exercício profissional. 

Assim é correto dizer que o coleguismo se confunde com a solidariedade. 

c) O coleguismo é um sentimento derivado da consciência de não pertença ao mesmo grupo, a inspirar 

certa heterogeneidade comportamental, encarada como verdadeiro dever. 

d) O coleguismo se traduz no tratamento solidário dos profissionais mais jovens quanto aos mais 

experientes que estão doentes. 

 

Questão 06 

“O primeiro dever ético do profissional é dominar as regras para um desempenho eficiente na 

atividade que exerce. Para isso, precisará ter sido um aprendiz aplicado, seja no processo educacional 

formal, seja mediante inserção direta no mercado de trabalho, onde a experiência é forma de 

aprendizado.” 

O trecho acima diz respeito a agir com ciência, mas o profissional também deve se pautar pela 

consciência, sobre o principio da ciência e consciência assinale a alternativa CORRETA: 

a) O referido principio é relativo, vez que não existem limites para a própria consciência. 

b) Além da ciência, o profissional deverá atuar com consciência. Existe uma função social a ser 

desenvolvida em sua profissão jurídica. 

c) Com a aplicação desse principio se resolvem todos os problemas morais. Vez que não há limites 

postos ao princípio da consciência.  

d) Com a aplicação desse principio não se resolvem todos os problemas morais, mesmo não havendo 

limites postos ao princípio da consciência. 

 

 

Disciplina: Redação Jurídica 

Profª:  Renata Ap. de Freitas Araújo e Andrade 

 

Questão 07 

Analise o parágrafo a seguir, extraído de um texto dissertativo-argumentativo. 

 

Diante de diversos problemas ambientais gerados pela sociedade contemporânea, surgiram em várias 

partes do mundo debates sobre o uso racional da água: um caminho possível. Aparentemente infinita, a 

água doce do mundo existe em quantidade menor do que, em geral, as pessoas pensam. Ao se falar em 

água, imediatamente as pessoas se lembram de que 70% da superfície terrestre é composta de água, 

assim como nosso corpo. Entretanto, não se lembram de que boa parte desta água é imprópria para o 

consumo humano. 
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Assinale a alternativa incorreta em relação a esse parágrafo: 
 

a) O autor adota a postura de argumentador, já que quer convencer o leitor a aceitar/respeitar sua tese. 

b) As ideias apresentadas denotam impessoalidade, ou seja, a argumentação não é voltada para 

aspectos sentimentais. 

c) O trecho apresenta uma citação, mas não há um dado estatístico, o que enfraquece a tese. 

d) A linguagem apresentada obedece à norma culta da Língua Portuguesa. 
 

 
Questão 08 

Assinale a alternativa incorreta no que se refere às características do texto dissertativo-

argumentativo de acordo com a teoria estudada em sala: 
 

a) A impessoalidade deve predominar nesse tipo de texto, portanto devem ser evitados apelos 

emocionais. 

b) O texto dissertativo-argumentativo apresenta uma estrutura livre e argumentos religiosos são aceitos 

em alguns casos. 

c) O ponto de partida dessa composição textual é um tema polêmico, de interesse de toda a sociedade. 

d) O autor deve apresentar uma tese a ser defendida, ou seja, um ponto de vista. O ideal é que isso seja 

feito na introdução do texto. 

 
Questão 09 

Analise o trecho a seguir, introdução de um texto dissertativo-argumentativo: 

O compadrismo é uma autêntica instituição nacional, nascida dessa nossa tendência para a 

aproximação e a camaradagem. Também a nossa política anda impregnada desses mesmos 

sentimentos, o que deve ser mudado, já que têm levado o Brasil à beira do abismo, porque o governo 

tem de ser muito pessoal e individualista, cheio de vantagens e proteções, de abraços e intimidades. (A. 

da Silva Mello) 

 Assinale a alternativa que apresenta a tese defendida pelo autor:  

a) O compadrismo deve ser abolido para que a política brasileira tenha atuação positiva e o país volte a 

crescer. 

b) O compadrismo existe somente na política.  

c) Não há compadrismo em nossa política, já que nossos governantes não são individualistas.  

d) O compadrismo é uma instituição americana e tem feito a desgraça política da mais poderosa nação 

do continente. 

Questão 10 

Sobre o texto dissertativo-argumentativo, é correto afirmar que: 

a) Trata-se de um tipo de texto que descreve com palavras o que se viu e se observou. Tipo textual 

desprovido de ação, em que o ser, o objeto ou o ambiente são mais importantes. Valorização do 

adjetivo, que ocupa lugar de destaque. 

b) Tem como principal objetivo contar uma história, seja ela real ou fictícia, e até mesmo mesclando 

dados reais e imaginários. Apresenta uma evolução de acontecimentos, ainda que sem linearidade ou 

relação com o tempo real. 

c) Tipo de redação escrita em norma culta sobre determinado tema, sobre o qual deverão ser 

apresentados argumentos, provas, comparações e exemplos a fim de que um ponto de vista seja 

defendido. 

d) Tipo de texto que indica para o leitor os procedimentos a serem realizados. Nesse tipo de texto, as 

frases, geralmente, a linguagem é impessoal e de acordo com a norma culta. 
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Questão 11 

Observe o seguinte enunciado: 

 

“As crianças estão morrendo de fome por causa da riqueza do país e da ambição de muitos”. 

 

No trecho foi desobedecida uma qualidade que deve ser levada em consideração na produção de um 

texto dissertativo-argumentativo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o nome dessa qualidade: 

 

a) Coesão 

b) Impessoalidade 

c) Coerência 

d) Correção gramatical 

 

 

 

Disciplina: Direito Constitucional I 
Professor:  Mário César Martins de Miranda  
 

Questão 12 

É correto classificar a Constituição Federal brasileira de 1988, quanto 

a) à origem, como outorgada, pois não foi votada e aprovada diretamente pelo povo, mas tão somente 

por seus representantes. 

b) à extensão, como sintética, por abordar, muitas vezes de forma minuciosa, todos os assuntos que os 

representantes do povo entenderam fundamentais. 

c) ao conteúdo, como formal, em razão de ter elegido como critério preponderante o processo de sua 

formação, e não o conteúdo de suas normas. 

d) à alterabilidade, como semirrígida, em razão de algumas matérias exigirem um processo de 

alteração mais dificultoso do que o exigido para a alteração das espécies normativas 

infraconstitucionais. 

 

 

Questão 13 

Considerando a classificação das constituições quanto a sua mutabilidade, a Constituição Federal 

vigente é 

a) analítica, uma vez que é minuciosa, extensa, dispondo não somente sobre a organização do Estado 

brasileiro, mas também sobre matérias que seriam próprias da legislação ordinária, o que dificulta a 

alteração do ordenamento jurídico brasileiro. 

b) flexível, uma vez que sua carga principiológica permite ao legislador interpretá-la e dar-lhe 

significado por intermédio da legislação ordinária, o que permite a evolução da Constituição sem que 

ela seja formalmente alterada. 

c) rígida, uma vez que apenas pode ser alterada por procedimento específico diverso do previsto para a 

elaboração das leis ordinárias e complementares, dificultando sua modificação. 

d) dirigente, uma vez que estabelece diretrizes e metas ao legislador, demandando que seja reformada 

quando alcançados os objetivos do constituinte. 
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Questão 14 

Com relação ao conceito, às espécies e às características do poder constituinte decorrente, assinale a 

opção correta. 

a) O poder constituinte decorrente reformador manifesta-se por intermédio do Congresso Nacional por 

ocasião das emendas à Constituição Federal de 1988. 

b) Trata-se do poder incumbido aos estados-membros de auto-organização. 

c) Classifica-se como originário se incondicionado ou derivado quando se resume a alterar texto pré-

existente. 

d) Possui as mesmas limitações materiais que o poder constituinte originário. 

 

Questão 15 

O poder constituinte originário 

a) é fático e soberano, incondicional e preexistente à ordem jurídica. 

b) é reformador, podendo emendar e reformular. 

c) é decorrente e normativo, subordinado e condicionado aos limites da própria Constituição. 

d) é derivado e de segundo grau, culminando em atividade diferida. 

 

Questão 16 

A Constituição Federal de 1988 (CF) prevê que a criação, a incorporação, a fusão e o 

desmembramento de municípios serão feitos por lei estadual, dentro do período determinado por lei 

complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 

municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e 

publicados na forma da lei. Conforme o entendimento do STF e a classificação tradicional da 

aplicabilidade das normas constitucionais, tal previsão constitui norma de eficácia 

a) plena, pois de aplicabilidade imediata. 

b) plena, embora de aplicabilidade diferida. 

c) limitada, pois de aplicabilidade mediata. 

d) contida, pois de aplicabilidade mediata. 

 

Questão 17 

Os itens a seguir apresentam proposições normativas a respeito da eficácia das normas constitucionais. 

 

I - A lei disporá sobre a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública. 

II - É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 

III - Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da 

responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. 

IV- A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os 

estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição Federal de 

1988. 

 

São normas de eficácia limitada apenas as proposições normativas apresentadas nos itens 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e IV. 

d) I, III e IV. 
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Disciplina: Direito Internacional Público e Privado 

Professor:  Leilane Paula Camargos 

 

Questão 18 

No Direito Internacional encontramos duas Escolas para explicar o Fundamento do Direito 

Internacional Publico. 

a) A Escola Voluntarista diz que o Estado é obrigado a aceitar o Direito Internacional. 

b) A Escola Objetivista diz que o Estado é Soberano, e só submete ao Direito Internacional se 

consentir com essa submissão. 

c) A Escola Voluntarista e a Escola Objetivista dizem a mesma coisa, só mudam as palavras, mas tem 

a mesma base.  

d) Para a Escola Objetivista os valores do Direito Internacional são superiores na sociedade 

internacional e se impõe por si próprios, independente da vontade dos Estados.  

 

Questão 19 

Considerando a inserção do Brasil nas relações internacionais, analise as proposições a respeito das 

determinações previstas no Texto Constitucional Brasileiro. 

I Os tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte podem prever outros direitos e garantias 

fundamentais, além daqueles já assegurados na Constituição Federal Brasileira. 

II. Qualquer tratado e convenção internacionais que forem aprovados, em cada uma das Casas do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes à emenda constitucional. 

III. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional cuja criação tenha manifestado 

adesão. 
 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente a I é verdadeira 

b) Somente a afirmativa II e III são verdadeiras 

c) Somente a afirmativa II é verdadeira 

d) Somente a afirmativa I e III são verdadeiras 

 

Questão 20 

A respeito do direito dos tratados, assinale a opção correta. 

a) É vedado que mais de dois Estados sejam depositários de um mesmo tratado. 

b) Diferentemente da Convenção de Havana sobre Tratados, a Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados não traz qualquer definição do termo tratado. 

c) Um tratado somente pode criar obrigações para um terceiro Estado que dele não faça parte se este 

consentiu expressamente, por escrito, nesse sentido. 

d) É vedada a extinção de um tratado multilateral em virtude de violação substancial de suas 

disposições por uma das partes 

 

Questão 21 

Acerca do direito dos tratados internacionais, como regido pela Convenção de Viena sobre o Direito 

dos Tratados de 1969, assinale a opção correta. 

a) A necessidade de forma escrita está expressa na definição de tratado presente na Convenção de 

Viena. 

b) A adesão somente é possível quando expressamente disposta no tratado.  

c) A mudança fundamental de circunstâncias é causa de nulidade de um tratado. 

d) O rompimento de relações diplomáticas gera, por si só, a suspensão da execução de um tratado. 
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Disciplina: Direito Civil – Das Obrigações II 
Professora:  Ronaldo Carvaho Silva Filho 

 

Questão 22 

Maria tinha um crédito de R$90.000,00 junto a Joaquina que venceria em dezembro/2019. Maria cede 

seu crédito para Raquel recebendo pela cessão o valor de R$ 80.000,00. Sobre a cessão de crédito 

responda: 

a) Para a cessão ser válida Joaquina deve consentir com a cessão 

b) Maria responde pela solvência de Joaquina 

c) Se Joaquina tinha uma compensação para alegar contra Maria, assim que for notificada da cessão 

poderá arguir a exceção pessoal contra Raquel. 

d) Maria não responde pela existência do crédito.  

 

Questão 23 

João tinha um crédito de R$10.000,00 com Paulo. Paulo resolve ceder seu débito para Thiago. Sobre a 

Assunção de Dívidas responda: 

a) Se Paulo e Thiago der um prazo para que João consinta com a Assunção de Dívidas e João não 

disser nada, seu silencio é interpretado como aceitação 

b) O novo devedor Thiago, não pode opor à João as exceções pessoais que competiam a Paulo. 

c) Se a substituição do devedor vier a ser anulada, não se restaram as garantias, quaisquer que sejam 

elas.  

d) Se  Thiago fosse insolvente ao tempo da assunção e o João ignorava, ainda assim a Paulo ficará 

exonerado da obrigação. 

 

Questão 24 

Monica tinha uma dívida com Cebolinha. Cascão, amigo da Monica paga a dívida para Cebolinha. 

Nesse caso: 

a) Cascão é um terceiro interessado porque a amizade é algo é um interesse jurídico. 

b) Cascão, se pagar em nome próprio terá direito a reembolso, mas se pagar em nome da Monica, não 

terá direito à reembolso. 

c) Cascão sub-roga no direito do Credor. 

d) Se Monica tinha meios de ilidir a ação, ainda assim terá que reembolsar Cascão. 

 

Questão 25 

Milene faz um contrato com Maria, em que pagaria para Maria 200,00 reais mensais. O pagamento 

seria na casa da credora Maria todos os meses. Ocorre que todos os meses Maria aproveita que está 

passando perto da casa de Milene e recebe o dinheiro. Nessa situação os pagamentos: 

a) estão sendo feitos em lugares diferentes do contratado e portanto são pagamentos nulos. 

b) São válidos, e o credor não poderá exigir que o pagamento passe a ser realizado da forma constante 

do instrumento da avença, uma vez que se presume que o credor renunciou ao previsto no contrato. 

c) São inválidos, porque realizado de forma diversa daquela constante do instrumento da avença, mas 

o credor não poderá exigir que o pagamento passe a ser realizado da forma constante do instrumento 

da avença, uma vez que se presume que o credor renunciou ao previsto no contrato. 

d) São válidos, mas o credor poderá exigir que o pagamento passe a ser realizado da forma constante 

do instrumento da avença, uma vez que não há fundamento para se presumir a renúncia ao previsto no 

contrato nessas circunstâncias. 
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Questão 26 

Assinale a alternativa correta sobre os requisitos da dação em pagamento. 

a) São requisitos da dação em pagamento: que a coisa dada em pagamento seja a mesma que a 

estipulada como objeto da prestação e que o credor dê sua concordância a tal substituição 

b) São requisitos da dação em pagamento: que a coisa dada em pagamento seja outra que não o objeto 

da prestação e que o credor dê sua concordância a tal substituição 

c) São requisitos da dação em pagamento: que a coisa dada em pagamento seja outra que não o objeto 

da prestação e que seja dada autorização judicial a tal substituição 

d) São requisitos da dação em pagamento: que a coisa dada em pagamento seja a mesma que a 

estipulada como objeto da prestação e que seja dada autorização judicial a tal substituição 

 
 

Disciplina: Direito Penal – Parte Especial II 

Professora:  Eliel Ribeiro Carvalho 

 

Questão 27 

Analise as afirmações abaixo e escolha a resposta correta: 

 

I - Furto de uso, em face do Código Penal vigente, não constitui crime. 

II - No furto mediante fraude, a fraude visa permitir que a vítima incida em erro e, por isso, despoje 

voluntariamente de seu bem, tendo consciência de que este está ingressando na esfera de 

disponibilidade do autor. 

III - No furto qualificado pelo abuso de confiança, o sujeito não tem a posse do objeto material, que 

continua na esfera de proteção de seu dono. 

a) Apenas a afirmação I está correta.  

b) As afirmações II e III estão corretas.  

c) As afirmações I e III estão corretas.  

d) Todas as afirmações estão corretas 

 

 

Questão 28 

Mascarado furta um rádio da residência de Juninho, inexistindo qualquer tipo de violência. Perseguido 

pela polícia, Mascarado dispara tiros para o alto e foge. Na hipótese ocorreu:  

a) crime de furto.  

b) crime de roubo própio.  

c) crime de roubo impróprio.  

d) crime de roubo qualificado.  
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Questão 29 

“A” entra em um determinado prédio e vai até ao 6º andar, onde encontra a porta de um apartamento 

aberta. Percebendo que não havia ninguém no local, entra, subtrai um Notbook, um televisor e um 

aparelho celular e sai como se nada estivesse acontecendo de anormal. Ocorre que, ao passar pelo 

portão de saída, o porteiro percebe a ação criminosa e tenta evitar o crime, correndo atrás do agente. 

Este, por sua vez, saca-se de uma arma de fogo e ameaça o porteiro dizendo: “não vem senão te mato”.  

Mesmo assim, o porteiro prossegue no intento de impedir o crime, momento em que o agente desfere 

um soco na face do porteiro e este cai ao solo desmaiado e o ladrão foge. Sabemos que o artigo 157 do 

Código Penal tipifica o crime de roubo, ou seja, a subtração de coisa alheia móvel mediante violência 

ou grave ameaça. Com base no caso hipotético acima, marque a alternava correta. 

a) Trata-se de crime de roubo próprio com violência própria. 

b) Trata-se de crime de roubo impróprio com violência própria. 

c) Trata-se de crime de furto qualificado com violência, haja vista que a violência ocorreu depois da 

subtração, afastando assim o crime de roubo. 

d) Trata-se de crime de roubo simples em concurso material com violência (lesão corporal), haja vista 

que quando ocorreu a violência o crime de furto já havia sido consumado. 

 

 

 

Questão 30 

Analise as assertivas e em seguida marque a alternativa correta: 
I. No crime de extorsão mediante sequestro, o momento consumativo  não  é  o  da  obtenção  da  

vantagem,  mas  o  daprivação da liberdade de locomoção da vítima, em tempo juridicamente 

relevante. 

II. Considere a seguinte situação hipotética. Ao participar de um concurso público, um candidato foi 

flagrado utilizando um aparelho eletrônico transmissor e receptador de mensagens, com o objetivo de 

fraudar o certame. Nessa situação, o candidato praticou o crime de estelionato. 

III. Rui, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular e 

o relógio de César. Nessa situação, Rui praticou crime de roubo, que é crime complexo, porque dois 

tipos penais caracterizam uma única descrição legal do crime. 

IV. Marcelo, caixa de supermercado, privou a liberdade de locomoção da filha de seu empregador, 

sequestrando-a, com o objetivo de obter para si a importância de R$ 20.000,00 como preço do resgate. 

Antes de receber a importância exigida, Marcelo foi preso em flagrante.  Nessa situação, Marcelo 

responderá pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, na forma consumada. 

a) Somente as assertivas I e IV estão corretas. 

b) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas 

c) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas 

d) Somente as assertivas I, II e IV estão corretas 

 


