DIREITO
CADERNO PARA REVISÃO
[ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA TRE ES 2005 ESAG]

DIREITO - 20HORAS
[ANALISTA JUDICIÁRIO - JUDICIÁRIA TRE MS 2007 FCC]

Ensino que ensine
Jogar com as ambigüidades,cultivar o improviso, juntar o que
se pretende irreconciliávele dividir o que se supõe unitário,
usar falta de métodocomo método, tratar enigmas como
soluções e oinesperado como caminho ? são traços dacultura
do povo brasileiro. Estratégias de sobrevivência?Por que não
também manancial de grandes feitos, tantona prática como no
pensamento? A orientação denosso ensino costuma ser o
oposto dessa fecundidade indisciplinada:dogmas confundidos
com idéias, informaçõessobrepostas a capacitações,
insistência emmétodos "corretos" e em respostas
"certas",ditadura da falta de imaginação. Nega-se voz
aostalentos, difusos e frustrados, da nação. Essacontradição
nunca foi tema do nosso debate nacional.
Entre nós, educaçãoé assunto para economistas e
engenheiros, não paraeducadores, como se o alvo fosse
construir escolas, nãoconstruir pessoas. Preconizo revolução
na orientaçãodo ensino brasileiro. Nada tem a ver com falta
de rigor ou commodismo pedagógico. E exige professorado
formado, equipado eremunerado para cumprir essa tarefa
libertadora.
Em matemática, por exemplo,em vez de enfoque nas soluções
únicas, atençãopara as formulações alternativas, as
soluçõesmúltiplas ou inexistentes e a descoberta de
problemas, tãoimportante quanto o encontro de soluções. Em
leitura eescrita, análise de textos com a preocupação
deaprofundar, não de suprimir possibilidades de
interpretação;defesa, crítica e revisão de idéias; obrigaçãode
escrever todos os dias, formulando e reformulando sem fim.
Emciência, o despertar para a dialética entre explicaçõese
experimentos e para os mistérios da relaçãoentre os nexos de
causa e efeito e sua representaçãomatemática. Em história, e
em todas as disciplinas, astransformações analisadas de
pontos de vistacontrastantes.
Isso é educação.O resto é perda de tempo. (...) Quem lutará
para que aeducação no Brasil se eduque?
(Roberto Mangabeira Unger, Folha deS. Paulo, 09/01/2007)
1. No terceiro parágrafo, ao sugerir novosencaminhamentos
para o ensino da matemática, da leitura e daescrita, da ciência
e da história, o autor mostra queestá valorizando
A) um maior rigor no desenvolvimento metodológicodas
disciplinas.

"A madeira sempre foi companheira da humanidade e da
civilização. Sem ela não
haveria a domesticação do fogo. Também não teriam
existido as grandes navegações
1 nem os andaimes para a construção dos grandes
monumentos e não haveria muitos
sobreviventes ao inverno do Hemisfério Norte. A madeira
que queimou nas
5 caldeiras foi o combustível da Revolução Industrial. Ela
ainda é vital como fonte de
energia no mundo inteiro."
(Ronaldo França. Ib, id, p. 86)
2. Assinale a alternativa INCORRETA.
A) A palavra para (linha 3) épreposição e indica idéia de
finalidade.
B) As palavras Sem (linha 1) e nem(linha 3) são advérbios,
porque apresentam idéiade exclusão.
C) A palavra Também (linha 2) indicaidéia de inclusão.
D) O que pode ser empregado para substituiruma palavra ou
expressão anteriormente mencionada, como em Amadeira que
queimou nas caldeiras (linhas 3-4).
___________________________________________________
[ANALISTA JUDICIÁRIO - JUDICIÁRIA TRE MS 2007 FCC]

3. Está inteiramente adequada acorrelação entre os tempos e
os modos verbais naseguinte frase:
A) Nossa educação teria muito aganhar caso sejam levados em
conta os fundamentos que o autorpreconizara em seu texto.
B) Nossa educação terá muito aganhar caso fossem levados
em conta os fundamentos que o autorpreconiza em seu texto.
C) Fossem levados em conta os fundamentos que o
autorpreconiza em seu texto, nossa educação teria muito
aganhar.
D) Se forem levados em conta os fundamentos que oautor
preconizou em seu texto, nossa educação teriatido muito a
ganhar.
E) Quando forem levados em contas os fundamentos que
oautor preconizara em seu texto, nossa educação tinhamuito a
ganhar.
___________________________________________________
[ADMINISTRADOR MUNICÍPIO DE QUATRO BARRAS 2011 ITEDES]

B) o aprofundamento dos valores de que nossa pedagogiajá
está imbuída.

4. Assinale aalternativa que apresenta palavras (analise as
palavras MAIÚSCULA) cuja grafia foi alterada pelo Novo
Acordo Ortográfico (Decreton.º 6.583/2008):

C) uma revolução metodológica queincremente a carga de
informações.

A) Eles VÊM hoje da praia.- Ele não PÁRA de se coçar
empúblico.

D) a harmonização entre caminhosalternativos e os das
práticas atuais.

B) A terra é achatada nos PÓLOS.- Vocês não TÊM
educação.

E) a sobreposição do plano dinâmicodos contrastes ao das
verdades estáticas.

C) Ele não PÔDE ontem estar aqui. -Foi uma bela
EXPERIÊNCIA.

___________________________________________________
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D) Os cientistas CRÊEM no impossível. - Pode ficar
TRANQÜILO!
E) Eles LÊEM notícias sensacionalistas. - Elamorreu na
MISÉRIA.
___________________________________________________
[ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
DE BANCO DE DADOS CETESB 2009 VUNESP]

O quedistingue os milhares de anos de história do que
consideramosos tempos modernos? A resposta transcende em
muito o progresso daciência, da tecnologia, do capitalismo e
da democracia.
O passadoremoto foi repleto de cientistas brilhantes, de
matemáticos,de inventores, de tecnólogos e de filósofos
políticos.Centenas de anos antes do nascimento de Cristo, os
céus haviamsido mapeados, a grande biblioteca de Alexandria
fora construídae a geometria de Euclides era ensinada. A
demanda por inovaçõestecnológicas para fins bélicos era
tãoinsaciável quanto atualmente. Carvão, óleo,ferro e cobre
estiveram a serviço dos seres humanos pormilênios, e as
viagens e comunicações marcaram osprimórdios da
civilização conhecida.
A ideiarevolucionária que define a fronteira entre os tempos
modernose o passado é o domínio do risco: a noçãode que o
futuro é mais do que um capricho dos deuses e de quehomens
e mulheres não são passivos ante a natureza. Atéos seres
humanos descobrirem como transpor essa fronteira, o
futuroera um espelho do passado ou o domínio obscuro de
oráculose adivinhos que detinham o monopólio sobre o
conhecimento doseventos previstos.
(Peter L.Bernstein, Desafio aos Deuses)
5. Assinale a alternativa em que há umsinônimo de primórdio,
com o mesmo sentidoempregado no texto.
A) princípio.
B) primavera.

_________décadas tenho privado com alcoólatras em vários
estágios de dependência. Todos resistentes a tratamento. Um
deles nem admitia o assunto, mesmo quando os vômitos
matinais de sangue já tornavam sua situação desesperadora. A
eventualidade de uma internação, com a interrupção do
fornecimento de bebida, lhe era intolerável.
Quando se trata de álcool, a dependência leva anos para se
instalar, durante os quais o bebedor tem tempo para constituir
família, aprender um ofício e afirmar-se profissionalmente até que a progressão da doença acabe com tudo.
_________vezes, uma última centelha de
consciência_________ faz procurar ajuda. Se esta_________ a
tempo, e o processo destrutivo for interrompido e controlado,
a pessoa, com esforço e sorte, pode retomar sua vida e tentar
devolvê-la ao que era antes de a dependência ter se instalado.
(Ruy Castro, "Sem começo ou meio". Folha de S.Paulo,
17.10.2012. Adaptado)
37. Deacordo com a norma-padrão da língua portuguesa,
aslacunas do texto devem ser preenchidas, respectivamente,
com:
A) Há ... Às ... o ... vier
B) À ... Às ... o ... vir
C) À ... As ... lhe ... veio
D) A ... Às ... o ... vir
E) Há ... As ... lhe ... vim
___________________________________________________
[ANALISTA - PROCESSUAL MPU 2007 FCC]

8. A concordância está totalmente de acordo com a
normapadrão da língua em:
A) Tudo indica que vai serquestionado, em cada setor, a
decisão de ser prorrogado oinício das férias de todos os
funcionários.
B) Ela quer que seja pedido aos encarregados, o mais
rapidamente possível, as listas de compras, para que seja
possívelatender-lhe as solicitações antes do fim do mês.

C) primeiro.
D) desenlace.
E) remate.
___________________________________________________
[PROCURADOR JURÍDICO CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA SP
2012 INDEC]

6. Nos seguintes versos de Antônio Vieira: "Quem ama porque
conhece, é amante; quem ama porque ignora, é néscio".
Percebe-se claramente que foi utilizado um recurso de figura
de pensamento denominado:
A) Hipérbole

C) Exige-se, sim, de toda a equipe, as maneiras mais polidas
notrato com os visitantes, pois a eles se devem as
possibilidades de manutenção do parque.
D) Tratam-se de questões espinhosas, incluindo as que diz
respeito aos novos termos da lei,por si sós bastante discutíveis.
E) Deve-se aostrâmites internos, mais do que às
argumentaçõesproduzidas no processo, a demora do
julgamento, visto que osanalistas ainda não as puderam ter em
mãos.
___________________________________________________

B) Eufemismo

[ANALISTA JUDICIÁRIO TRE SC 2009 MS CONCURSOS]

C) Antítese

9. Analise as assertivas abaixo e assinale a que NÃO
corresponda ao controle de constitucionalidade.

D) Ironia
___________________________________________________

A) As emendas constitucionais podem ser objeto de controle
abstrato ou direto.

[PERITO CRIMINAL PC SP 2013 VUNESP]

B) As normas infraconstitucionais anteriores à vigência da
atual Constituição Federal podem ser objeto de Ação Direta de
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Inconstitucionalidade ou de Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental.

12. No que concerne às funções essenciais àJustiça, é certo
que

C) O Supremo Tribunal Federal entende que não se sujeitam
ao controle concentrado de constitucionalidade as respostas
emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral às consultas que lhe
forem endereçadas, porquanto não possuem eficácia
vinculativa aos demais órgãos do Poder Judiciário.

A) o Conselho Nacional do Ministério Público é composto por
representantes do Ministério Público, porjuízes e por
advogados, exclusivamente.

D) O Supremo Tribunal Federal se posicionou no sentido de
que as normas constitucionais produzidas pelo poder
constituinte originário não podem ser objeto de controle
concentrado ou difuso.
___________________________________________________
[ANALISTA JUDICIÁRIO - JUDICIÁRIA TRF 05ª REGIÃO 2008 FCC]

10. Quanto ao Poder Executivo, considere:
I. Será considerado eleito Presidente da República o candidato
que obtiver a maioria simples de votos, computados os em
branco e os nulos.
II. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o
Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior,
não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.
III. O Vice-Presidente da República não poderá, sem licença
do Senado Federal, ausentar-se do País por período superior a
trinta dias, sob pena de perda do cargo.
IV. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte de
candidato a Presidente da República, convocar-se-á, dentre os
remanescentes, o de maior votação.
V. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da
República nos dois primeiros anos do mandato, far-se-á
eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.
Estão corretas as que se encontram APENAS em
A) Ie V.

B) sãoprincípios institucionais do Ministério Públicoa
divisibilidade, a independência funcional e a
autonomiafinanceira.
C) o Ministério Público da União é composto pelo Ministério
Público Federal, Militar e doTrabalho, excluído o dos Estados
membros e do DistritoFederal.
D) à Advocacia-Geral da União cabem asatividades de
consultoria e assessoramento jurídico dosPoderes Executivo e
Legislativo.
E) na execução dadívida ativa de natureza tributária a
representaçãoda União cabe à Procuradoria-Geral daFazenda
Nacional, observado o disposto em lei.
___________________________________________________
___________________________________________________
[PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO MPE CE 2009 FCC]

13. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios
A) exigir tributo com base em fato gerador presumido, ainda
que a presunção se realize.
B) instituir isenções de tributos da competência uns dos
outros, inclusive, no que se refere à União, em sede de
tratados internacionais.
C) utilizar tributo com efeito confiscatório, efeito esse cuja
identificação deve ser feita em função da totalidade da carga
tributária, mediante verificação da capacidade de o
contribuinte suportar a incidência de todos os tributos que ele
deverá pagar, dentro de determinado período, à mesma pessoa
política que os houver instituído.
D) instituir tributos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns
dos outros.

B) I, IIIe IV.

E) instituir tributos sobre livros, jornais, periódicos e o papel
destinado a sua impressão, o que abrange outros insumos
como tintas, filmes ou papéis fotográficos necessários àquelas
publicações.

C) II, IIIe IV.
D) II, IVe V.
E) IIe V.
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

[ANALISTA JUDICIÁRIO - JUDICIÁRIA TRT 08ª REGIÃO 2004 FCC]
[ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA TRE GO 2008 CESPE]

11. No Poder Judiciário, as atividades de escolha do dirigente
do Tribunal e a de organizar suas secretarias e serviços
auxiliares, provendo-lhes os cargos, são consideradas,
respectivamente,
A) jurisdicional e normativa.
B) administrativa e interventiva.

14. Assinale a opção correta a respeito da organização da
administração pública direta e indireta.
A) A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal são
entidades políticas que compõem a administração pública
indireta.
B) Por meio do processo de descentralização vertical da
administração pública, são criadas entidades com
personalidade jurídica, às quais são transferidas atribuições
conferidas pela Constituição (CF) aos entes políticos.

C) política e administrativa.
D) repristinatória e administrativa.
E) interventiva e jurisdicional.
___________________________________________________
[ANALISTA - ADMINISTRATIVA MPU 2007 FCC]

C) Na estrutura dos entes políticos, os órgãos estão
estruturados a partir de critérios de hierarquia. Contudo, há
órgãos independentes, que não se subordinam a qualquer
outro, devendo, apenas, obediência às leis. É o caso da
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presidência da República, na estrutura do Poder Executivo
federal, e dos gabinetes dos governadores, na estrutura do
Poder Executivo estadual.
D) De forma geral, as autarquias corporativas, como a OAB e
os demais conselhos de profissões regulamentadas, devem
prestar contas ao Tribunal de Contas da União (TCU), fazer
licitações e realizar concursos públicos para suas contratações.
___________________________________________________
[ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA TRF 02ª REGIÃO 2007
FCC]

15. A respeito dos vários critérios de classificação e espécies
dos atos administrativos, considere:
I. os que são editados por superior hierárquico com a
finalidade de fixar diretrizes aos subordinados quanto ao modo
de realização de serviço;
II. aqueles pelos quais a Administração torna possível ao
interessado a realização de certa atividade, serviço ou
utilização de determinados bens, nas condições impostas ou
consentidas por ela.

estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente a respeito
A) da definição de tributos e suas espécies, bem como das
alíquotas relativas a impostos, taxas e contribuições.
B) da obrigação, do lançamento, do crédito e do processo
judicial tributários.
C) do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo
praticado pelas sociedades cooperativas.
D) da definição de tratamento diferenciado e favorecido para
as empresas de pequeno porte, excluindo-se as microempresas.
E) da identificação de bases de cálculo, alíquotas e fatos
gerados de todos os impostos previstos na CF.
___________________________________________________
[AGENTE TÉCNICO - JURÍDICO MPE AM 2002 FGV]

18. São impostos sujeitos aoprincípio da não-cumulatividade:
A) IPI e ICMS
B) IPI, ICMS e IPTU
C) IPI e IOF

Esses conceitos referem-se, respectivamente,
A) às instruções e aos atos normativos.
B) aos regimentos e às autorizações.

D) ISS e IPTU
E) IPI, IPTU e ITR
___________________________________________________

C) aos atos normativos e às instruções.

[FISCAL DE RENDAS SEFAZ RJ 2010 FGV]

D) aos regimentos e às instruções.

___________________________________________________

E) às instruções e às autorizações.

[ANALISTA JUDICIÁRIO - JUDICIÁRIA TRT 23ª REGIÃO 2007 FCC]

___________________________________________________
[AUDITOR TCE AL 2008 FCC]

16. "AJustiça Federal em Florianópolis recebeu 17 mandados
desegurança contra a medida provisória (MP) daPresidência
da República publicada em 22 de janeiro, queproibiu a venda e
a oferta de bebidas alcoólicas em faixa dedomínio de rodovia
federal ou estabelecimento situado em localcom acesso direto
à rodovia. Em dois processos, as empresasconseguiram a
liminar que impede (...) multa em caso de infraçãoà MP;em
quatro o pedido foi negado e nos demais ainda não
houvedecisão."
(Fonte:www.jf.gov.br.Notícias,em 13.02.2008)

19. Étotalmente correto afirmar que o direito de ação éum
direito
A) subjetivo, privado, autônomo e concreto.
B) subjetivo, público, autônomo e abstrato.
C) objetivo, público e vinculado ao resultado doprocesso.
D) objetivo, privado e vinculado ao resultado doprocesso.
E) objetivo, privado, concreto e abstrato.
___________________________________________________
___________________________________________________
[ANALISTA JUDICIÁRIO - JUDICIÁRIA TRT 01ª REGIÃO 2013 FCC]

20. Só pode ser proposta no foro
Comofundamento dessa medida provisória, o Poder Executivo
federalpode evocar, dentre os princípios do Direito
Administrativo, oda
A) indisponibilidade do interesse público.
B) continuidade dos serviços públicos.
C) supremacia do interesse público.

A) da situação da coisa a açãode nunciação de obra nova.
B) do local do fato a ação de reparaçãode dano sofrido em
razão de acidente de veículos.
C) do domicílio do autor a ação emque houver dois ou mais
réus com diferentes domicílios.

D) especialidade.

D) do domicílio do alimentante a açãoem que se pedem
alimentos.

E) segurança nacional.

E) do Distrito Federal a ação em que a Uniãofor ré.

___________________________________________________

___________________________________________________

[ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO - DIREITO TCE AC 2009
CESPE]

[ANALISTA JUDICIÁRIO - JUDICIÁRIA TRT 08ª REGIÃO 2010 FCC]

17. No que se refere ao Sistema Tributário Nacional, previsto
na CF, cabe à lei complementar, entre outras atribuições,

21. Em uma ação de cobrança o juizque presidiu a audiência
de instrução ejulgamento se aposentou. Nesse caso,
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A) deverá julgar a lide, mesmo aposentado, em razãodo
princípio da identidade física do juiz.
B) poderá, julgar a lide, em razão doprincípio da identidade
física do juiz.
C) a ação será julgada pelo seusucessor, pois, nesse caso, não
prevalece o princípioda identidade física do juiz.

D) ocorre coisa julgada material em todos os casos, mas
oautor pode intentar de novo a mesma ação, desde quecom
pedido diverso.
E) ocorre coisa julgada formal e material em todos oscasos,
mas o autor pode intentar de novo a mesma ação,desde que
com a causa de pedir diversa.
[EXAME DE ORDEM OAB 2010 FGV]

D) o seu sucessor anulará a açãodesde a citação, devolvendo
ao réu o prazo paracontestação.
E) deverá julgar a lide, mesmo aposentado, mas asua sentença
deverá ser ratificada pelo juiz que viera sucedê-lo.
___________________________________________________
[ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRATIVA TRE AM 2010 FCC]

22. Considere as assertivas abaixo a respeito das cartas.
I.Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem,
noprazo de 30 dias, mediante traslado e pagamento das custas
pelaparte.
II.A carta tem caráter itinerante; antes ou depois de Ihe
serordenado o cumprimento, poderá ser apresentada a
juízodiverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato.
III.Quando o objeto da carta for exame pericial sobre
documento, esteserá remetido em cópia fotográfica de
altaresolução, ficando nos autos o documento original.
IV.A carta de ordem, carta precatória ou carta rogatóriapode
ser expedida por meio eletrônico, situaçãoem que a assinatura
do juiz deverá ser eletrônica, naforma da lei.
Deacordo com o Código de Processo Civil, está correto oque
se afirma APENAS em

24. Em umprocesso que observa o rito comum ordinário, o
juiz proferedecisão interlocutória contrária aos interessesdo
réu. É certo que, se a decisão em questãonão for rapidamente
apreciada e revertida, sofrerá aparte dano grave, de difícil ou
impossível reparação.Assim sendo, o advogado do réu prepara
o recurso de agravo deinstrumento, cuja petição de
interposiçãocontém a exposição dos fundamentos de fato e
dedireito, as razões do pedido de reforma da decisãoagravada,
além do nome e endereço dos advogados queatuam no
processo. A petição está, ainda,instruída com todas as peças
obrigatórias queirão formar o instrumento do agravo. Contudo,
o agravantedeixou de requerer a juntada, no prazo legal, aos
autos do processo,de cópia da petição do agravo de
instrumento edo comprovante de sua interposição, assim como
arelação dos documentos que instruíram o recurso,fato que foi
arguido e provado pelo agravado.
Com base no relatado acima, assinale a alternativacorreta a
respeito da consequência processual decorrente.
A) Haveráprosseguimento normal do recurso, pois tal juntada
caracteriza merafaculdade do agravante.
B) Não seráadmitido o agravo de instrumento.
C) O agravo deinstrumento será julgado pelo tribunal,
inviabilizando-se,apenas, o exercício do juízo de
retrataçãopelo magistrado.
D) Estarácaracterizada a litigância de má-fé, por forçade
prática de ato processual manifestamente protelatório,devendo
a parte agravante ser sancionada, e o feito, extinto
semresolução do mérito.

A) I,IIeIII.
B) I,IIeIV.
C) IIeIV.

___________________________________________________

D) IIIeIV.

[ANALISTA JUDICIÁRIO - JUDICIÁRIA TRT 07ª REGIÃO 2009 FCC]

E) II,IIIeIV.
___________________________________________________
___________________________________________________
[ADVOGADO BESC 2004 FGV]

23. O processo civil pode ser extinto sem julgamento
domérito. Neste caso, o enunciado correto e mais completo
será:

25. Considere as assertivas abaixo sobre a Lei deExecução
Fiscal.
I. Não sendo embargada aexecução, no caso de garantia
prestada por terceiro,será este intimado, sob pena de contra ele
prosseguir aexecução nos próprios autos, para, no prazo
detrinta dias remir o bem, se a garantia for real.

A) ocorre coisa julgada formal em todas as hipótesesdo artigo
267 do Código de Processo Civil, autorizando oautor a
intentar sempre nova ação.

II. Em qualquer fase do processo, serádeferida pelo juiz ao
executado a substituição dapenhora por depósito em dinheiro
ou fiança bancária.

B) ocorre coisa julgada formal em todos os casos, podendoo
autor intentar de novo a ação, salvo se a extinçãodecorreu de
perempção, litispendência ou coisajulgada, desde que
depositadas as custas e honorários.

III. Recebidos os embargos, o juizmandará intimar a Fazenda,
para impugná-los no prazo dequinze dias, designando, em
seguida, se o caso, audiência deinstrução e julgamento.

C) ocorre coisa julgada material se o autor, ao renovar
opedido, não provar o pagamento das custas e honoráriosdo
processo anterior.

IV. Na execução fiscalnão será admitida reconvenção,
nemcompensação, e as exceções, salvo as desuspeição,
incompetência e impedimentos, serãoarguidas como matéria
preliminar e serão processadas ejulgadas com os embargos.
É correto o que se afirma APENASem:
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DIREITO
CADERNO PARA REVISÃO
A) I, II e III.
B) II e IV.
C) III e IV.
D) I, II e IV.
E) I e III.
___________________________________________________
GABARITO DA SEÇÃO
1E2B3C4D5A
6 C 7 A 8 E 9 B 10 D 11 C 12 E
13 C 14 C
15 E 16 C
17 C 18 A
19 B 20 A
21 C 22 C 23 B
24 B 25 B

TEMA DA REDAÇAÕ: ESGOTAMENTO DOS
RECURSOS NATURAIS E AS CONSEQUÊNCIAS
NEGATIVAS DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL
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