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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao 
qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. 
Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 10 de Português, 05 de 
Informática, 05 de Meio Ambiente e 20 de Conhecimento Específico. Caso exista alguma falha de impressão, 
comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá 
duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário de Itaituba). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 40. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao 
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora 
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está 
assinado no seu documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado.  
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA.  
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só 
será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

11. O CARTÃO-RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Itaituba o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital Nº 001/2013 do referido concurso. 

 

Boa Prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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PORTUGUÊS 
 

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 01 A 10. 
 

Balanço 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Foi na horta da escola, cavando os canteiros, que Dona Maria, minha primeira 
professora, me exemplificou a mais importante das lições: havia nascimento e morte. Ela 
me ensinava a proteger e bem cuidar das sementes para que os tomates fossem belos e 
fortes. E, para tanto, era preciso bem adubar, podar os excessos de galhos para nutrir os 
frutos e dar firmeza aos caules. E se existia tempo de nascer e tempo de morrer, havia o 
momento de replantar as sementes. Assim, a horta estava sempre viva. Nunca precisei 
me esquecer dessas suas lições. Elas são definitivas ainda agora, quando me afirmam 
que os tempos mudaram. 

E quando nosso trabalho ia sendo colhido e reservado na cantina da escola, tudo 
era “somado” para ser “dividido”. Nossa fome era “subtraída” e nossa alegria, 
“multiplicada”. Aprender as quatro operações passava a ser coisa simples. Aprendia-se 
experimentando o sabor quente da sopa cultivada por todos. 

Não sei se o que aprendi na minha escola, naquele outro tempo, deve ser 
totalmente ignorado. Quando professor já desconfiava que existem lições que duram a 
vida toda, independente dos rumos dos tempos. Eu reconhecia, espiando as descobertas 
dos alunos, que a maleabilidade, o constante movimento, o eterno vir a ser do mundo é 
que o tornava mais sedutor. Eu via a mutação das sociedades, as invenções das 
tecnologias, mas desconfiava que os problemas humanos eram os mesmos desde que a 
matéria tomou consciência de si: o medo da morte, a lágrima pela perda, a busca do 
encontro, a dúvida sobre o depois. E no susto que meus alunos sentiam com os trovões, 
na surpresa com a argila queimada, na descoberta dos animais cambiantes que as 
nuvens formavam, no silêncio para não espantar o pássaro que chocava no ninho, eu 
acreditava que, na escola, era o mistério da vida que merecia estar em questão. 

 

                          QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Sobre ler, escrever e outros diálogos. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p. 51. 

 
 
01. Em “Balanço”, Bartolomeu Campos de Queirós  
(A) reflete sobre o papel da escola. 
(B) critica o ensino da matemática. 
(C) censura as banalidades ensinadas na escola. 
(D) julga favoráveis as mudanças por que passam os tempos.  

 
02. Julgue os itens a seguir com base nas ideias desenvolvidas no texto. 
I. O autor dá a entender que se aprende mais facilmente quando há prazer e partilha. 
II. Infere-se do texto que, na escola da vida, a atitude mais importante é “podar os excessos”. 
III. A palavra “balanço”, que dá título ao texto, significa, no contexto em que foi empregada, “exame, 

análise”. 
IV. Ao mencionar as quatro operações, o autor, além de referir-se à aprendizagem da aritmética, faz 

alusão ao exercício da solidariedade. 
V. Depreende-se do texto que as lições que o autor aprendeu com sua primeira professora tornaram-

se, com as mudanças dos tempos, obsoletas. 
 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I, II e V. 
(B) I, III e IV. 
(C) II, III e V. 
(D) II, III e IV. 
 
03. Ocorre um desvio no que diz respeito às regras da regência verbal em 
(A) “quando me afirmam que os tempos mudaram” (linhas 7-8). 
(B) “Nunca precisei me esquecer dessas suas lições” (linhas 6-7). 
(C) “Ela me ensinava a proteger e bem cuidar das sementes” (linhas 2-3). 
(D) “Dona Maria (...) me exemplificou a mais importante das lições” (linhas 1-2). 
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04. Analise os itens a seguir com base na estrutura linguística do texto. 
I. O termo “multiplicada” (linha 11) encontra-se no feminino singular para concordar com seu referente 

“fome” (linha 10). 
II. De acordo com as regras de pontuação, a oração subordinada adverbial temporal (linha 9) deveria 

ser isolada por vírgulas. 
III. O valor adversativo da conjunção “e” (linha 20) permite sua substituição por “mas”, sem que a 

argumentação do texto seja prejudicada. 
IV. Poder-se-ia reformular o trecho “E se existia ... sementes” (linhas 5-6), sem prejuízo da correção 

gramatical e do sentido original, da seguinte maneira: “Assim como existia tempo de nascer e de 
morrer, havia também o momento de replantar as sementes”. 

V. Em “Eu reconhecia, espiando as descobertas dos alunos, que a maleabilidade, o constante 
movimento, o eterno vir a ser do mundo é que o tornava mais sedutor” (linhas 15-17), o verbo 
“tornar” deveria flexionar-se no plural caso se eliminassem os termos sublinhados. 

 
Está correto o que se afirma em 
(A) III e V. 
(B) I, II e V. 
(C) II, IV e V. 
(D) II, III e IV. 

 
05. Julgue os itens abaixo quanto ao emprego dos recursos coesivos. 
I. A locução conjuntiva “desde que” (linha 18) introduz a ideia de condição. 
II. Os pronomes “tanto” (linha 4) e “tudo” (linha 9) retomam e resumem ideias expressas anteriormente.  
III. Há ambiguidade no emprego do pronome “suas” (linha 7), visto que não se pode identificar seu 

referente.  
IV. O pronome “o” (linha 17) refere-se a “mundo” (linha 16) e poderia ser substituído, sem prejuízo do 

sentido e da correção, por “aquilo”.  
V. Seriam mantidos o sentido textual original e a correção gramatical se a conjunção “mas” (linha 18) 

fosse substituída por qualquer uma das seguintes conjunções: porém, contudo, entretanto, todavia. 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) II e V. 
(B) II e III. 
(C) I, IV e V. 
(D) I, III e IV. 

 
06. Julgue as afirmações abaixo com base nas noções de semântica. 
I.   Há antítese em “havia nascimento e morte” (linha 2). 
II.  A expressão “estar em questão” (linha 23) significa “estar em pauta, em apreço”. 
III.  O vocábulo “trabalho” (linha 9) foi empregado para designar os frutos da semeadura. 
IV. O deslocamento dos adjetivos nas expressões “o constante movimento, o eterno vir a ser” (linha 16) 

alteraria o sentido textual. 
V.  Há palavras empregadas em sentido conotativo em “Ela me ensinava a proteger e bem cuidar das 

sementes para que os tomates fossem belos e fortes” (linhas 2-4). 
 

Está correto o que se afirma em 
(A) II e IV. 
(B) I, II e III. 
(C) II, IV e V. 
(D) II, III e IV. 

 
07. Em “E quando nosso trabalho ia sendo colhido e reservado na cantina da escola, tudo era ‘somado’ 
para ser ‘dividido’” (linhas 8-9), há, entre as ações, uma relação de 
(A) sucessão de fatos interdependentes. 
(B) causalidade entre fatos simultâneos. 
(C) alternância entre ocorrências semelhantes. 
(D) simultaneidade de ocorrências independentes. 
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08. Quanto aos fatos de língua, é falso afirmar que 
(A) a forma verbal correta derivada do vocábulo “sabor” (linha 12) é “saborear”. 
(B) falta paralelismo sintático em “Ela me ensinava a proteger e bem cuidar das sementes” (linhas 2-3). 
(C) as palavras “lágrima” (linha 19) e “dúvida” (linha 20) são acentuadas em decorrência da mesma 

regra gramatical. 
(D) se substituíssemos o vocábulo “independente” (linha 15) por “independentemente” a correção 

gramatical do período seria prejudicada. 
 

09. Com a substituição do segmento sublinhado pela expressão entre parênteses, seria necessário 
colocar no plural o verbo do enunciado 
(A) “tudo era ‘somado” (o resultado dos nossos esforços). 
(B) “a horta estava sempre viva” (a horta formada de viçosos legumes). 
(C) “o mistério da vida que merecia estar em questão” (os enigmas da vida). 
(D) “para não espantar o pássaro que chocava no ninho” (o bando de aves). 

 
10. Nos enunciados “Elas são definitivas ainda agora” (linha 7) e "os problemas humanos eram os 
mesmos" (linha 18), as palavras sublinhadas poderiam ser substituídas, sem prejuízo do sentido textual, 
por 
(A) “agorinha” e "eram os próprios". 
(B) “mesmo hoje” e "não diferiam". 
(C) “senão também” e "eram inerentes". 
(D) “não obstante” e "eram discordantes". 
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INFORMÁTICA 
 
11. No Microsoft Internet Explorer 7, o usuário pode fechar a Guia atual sem a necessidade de fechar o 
navegador web, caso pressione as teclas 
(A) ALT + J. 
(B) CTRL + ALT + G. 
(C) CTRL + W. 
(D) CTRL + F. 
 
12. Para inserir imagens num texto que está sendo editado no Microsoft Office Word 2010, o usuário 
seleciona a Guia: Inserir � Grupo: _________ � Botão: Clip-art. 
 
- A palavra que preenche corretamente a lacuna acima é 
(A) Formas. 
(B) Ilustrações. 
(C) Figuras. 
(D) Símbolos. 
 
13. A impressora é um periférico que não faz parte de um computador. Sua função é efetuar a 
impressão de textos e imagens em papel. Sobre o periférico denominado impressora, considere as 
afirmativas abaixo. 
I.   A impressão numa impressora jato de tinta é realizada por meio do gotejamento numa folha de papel 

de um jato de tinta liberado por uma agulha extremamente fina. 
II.  As impressoras térmicas imprimem as imagens a partir de uma cera especial ou de um plástico 

sobre um filme com as cores básicas. 
 
- É correto afirmar que 
(A) todas as afirmativas estão corretas. 
(B) somente a afirmativa I está correta. 
(C) somente a afirmativa II está correta. 
(D) nenhuma das afirmativas está correta. 

 
14. A UCP (Unidade Central de Processamento) executa instruções através da UC (Unidade de 
Controle), que recebe as instruções e as processa na sequência em que foram armazenadas na 
memória principal do computador. O total de comandos que a UCP reconhece e consegue executar é 
chamado de 
(A) Instruções de Controle. 
(B) Unidade de Instrução. 
(C) Set de Instruções. 
(D) Barramento de Instruções. 
 
15.  Sobre os tipos de vírus de computador, considere as afirmativas abaixo. 
I.  Vírus de macro infectam documentos que possuem macros instaladas. 
II. Vírus de arquivo infectam arquivos no formato PDF. 
 
- É correto afirmar que 
(A) todas as afirmativas estão corretas. 
(B) somente a afirmativa II está correta. 
(C) nenhuma das afirmativas está correta. 
(D) somente a afirmativa I está correta. 
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MEIO AMBIENTE 
 

16. A conversão de nitrato a nitrogênio gasoso realizada por bactérias do gênero Pseudomonas 
denomina-se 
(A) nitrificação. 
(B) nitratação. 
(C) nitrosação. 
(D) desnitrificação. 
 
17. Analise os seguintes usos da água: 
I.   abastecimento industrial; 
II.  construção de barramentos; 
III. irrigação de culturas. 
 
- Alternativa que reúne usos não consuntivos da água: 
(A) I.  
(B) II. 
(C) I e III. 
(D) II e III. 
 
18. A estratégia ambiental preventiva desenvolvida pela Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento e aplicada de forma contínua e integrada ao processo, aos produtos e aos serviços 
para aumentar a ecoeficiência e reduzir riscos para os seres humanos e para o meio ambiente 
denomina-se 
(A) Tecnologia limpa. 
(B) Produção mais limpa. 
(C) Tecnologia sustentável. 
(D) Desenvolvimento sustentável. 
 
19. Analise as afirmativas referentes à Política Nacional de Educação Ambiental. 
I.  A educação ambiental deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e 

permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. 
II.  Nos cursos de pós-graduação, de extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da 

educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina específica. 
III. A educação ambiental deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. 
 
- Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) I, II e III. 
 
20. No processo de licenciamento ambiental de empreendimentos de aproveitamento hidroelétrico, a 
Licença de Instalação (LI) deverá ser obtida 
(A) antes do fechamento da barragem. 
(B) no início do estudo de viabilidade da Usina. 
(C) antes da realização da licitação para construção do empreendimento. 
(D) antes da efetiva colocação da usina em geração comercial de energia. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
21. De acordo com a Lei nº 4.717/65, que regula a ação popular, a sentença, quando não prolatada em 
audiência de instrução e julgamento, deverá ser proferida dentro de 
(A) 10 (dez) dias do recebimento dos autos pelo juiz. 
(B) 15 (quinze) dias do recebimento dos autos pelo juiz. 
(C) 20 (vinte) dias do recebimento dos autos pelo juiz. 
(D) 30 (trinta) dias do recebimento dos autos pelo juiz. 
 
22. De acordo com a Lei nº 7.347/85, possui legitimidade para propor ação civil pública, a associação 
que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, 
constituída há pelo menos 
(A) 1 ano, nos termos da lei civil. 
(B) 2 anos, nos termos da lei civil. 
(C) 3 anos, nos termos da lei civil. 
(D) 5 anos, nos termos da lei civil. 
 
23. A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que podem adotar os maiores 
de 
(A) 18 (dezoito) anos, casados. 
(B) 21 (vinte e um) anos, independentemente do estado civil. 
(C) 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil. 
(D) 18 (dezoito) anos, casados. 
 
24. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou 
de fácil constatação caduca em 
(A) quarenta e cinco dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. 
(B) trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. 
(C) quinze dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. 
(D) noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. 
 
25. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas na Lei 8.429/92 podem ser propostas até 
(A) três anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função de 

confiança. 
(B) um ano após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função de confiança. 
(C) cinco anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função de 

confiança. 
(D) dois anos após o término do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função de 

confiança. 
 
26. Nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias 
arteriais será de 
(A) sessenta quilômetros por hora. 
(B) oitenta quilômetros por hora. 
(C) quarenta quilômetros por hora. 
(D) cinquenta quilômetros por hora. 
 
27. Nos termos da Lei nº 9.099/95, para interposição de recurso, o preparo será feito, 
independentemente de intimação, 
(A) até a data da interposição do recurso, sob pena de deserção. 
(B) nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 
(C) nos cinco dias seguintes à interposição, sob pena de deserção. 
(D) nas setenta e duas horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. 
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28. Contra o despacho que indeferir a petição inicial da ação de habeas data, cabe 
(A) Agravo de instrumento. 
(B) Apelação.  
(C) Agravo regimental. 
(D) Embargos infringentes. 
 
29. De acordo com a Lei 9.606/98, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, sujeita o infrator às penas de detenção de 
(A) seis meses a um ano, e multa. 
(B) três meses a dois anos, e multa. 
(C) três meses a um ano, e multa. 
(D) seis meses a dois anos, e multa. 
 
30. De acordo com a Lei 11.343/06, fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, 
entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, 
instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de 
drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sujeita o infrator 
às penas de reclusão de 
(A) 3 (três) a 6 (seis) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa.  
(B) 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.000 (mil) a 2.000 (dois mil) dias-multa. 
(C) 3 (três) a 6 (seis) anos, e pagamento de 1.000 (mil) a 2.000 (dois mil) dias-multa. 
(D) 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a 2.000 (dois mil) dias-multa. 
 
31. De acordo com a Lei 11.340/06, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a 
mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial, sem prejuízo de outros atos previstos 
no Código de Processo Penal, remeter, no prazo de 
(A) 24 (vinte e quatro) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão 

de medidas protetivas de urgência. 
(B) 72 (setenta e duas) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão 

de medidas protetivas de urgência. 
(C) 48 (quarenta e oito) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão 

de medidas protetivas de urgência. 
(D) 36 (trinta e seis) horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de 

medidas protetivas de urgência. 
 
32. Nos veículos de transporte coletivo públicos urbanos e semiurbanos, serão reservados para os 
idosos 
(A) 2% (dois por cento) dos assentos. 
(B) 3% (três por cento) dos assentos. 
(C) 5% (cinco por cento) dos assentos. 
(D) 10% (dez por cento) dos assentos. 
 
33. De acordo com o Decreto 3.298/1999, a empresa com cem ou mais empregados está obrigada a 
preencher de 
(A) um a cinco por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados, ou com 

pessoa portadora de deficiência habilitada. 
(B) dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados, ou com 

pessoa portadora de deficiência habilitada. 
(C) dois a seis por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados, ou com 

pessoa portadora de deficiência habilitada. 
(D) um a seis por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência Social reabilitados, ou com 

pessoa portadora de deficiência habilitada. 
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34. Conforme a Lei nº 12.527/2011, no caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da 
negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 
(A) 10 (dez) dias. 
(B) 15 (quinze) dias. 
(C) 5 (cinco) dias. 
(D) 3 (três) dias. 
 
35. De acordo com a Lei nº 9.504/97, a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral por 
pessoa especificamente designada para tanto, ou por delegados indicados pelos partidos que a 
compõem, até o número de 
(A) três delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. 
(B) quatro delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. 
(C) cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. 
(D) seis delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. 
 
36. A exigibilidade do crédito tributário será suspensa mediante 
(A) remissão. 
(B) consignação em pagamento. 
(C) remição. 
(D) depósito de seu montante integral. 
 
37. Na ação de consignação em pagamento, tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o devedor 
ou terceiro optar pelo depósito da quantia devida em estabelecimento bancário oficial, quando houver 
situado no lugar do pagamento, em conta, com correção monetária, sendo o credor certificado por carta, 
com aviso de recepção, assinando o prazo de 
(A) 5 (cinco) dias para a manifestação de recusa.  
(B) 10 (dez) dias para a manifestação de recusa. 
(C) 3 (três) dias para a manifestação de recusa. 
(D) 2 (dois) dias para a manifestação de recusa. 
 
38. Prescreve em um ano a pretensão  
(A) para haver prestações alimentares, a partir da data em que se vencerem. 
(B) de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 
(C) de ressarcimento de enriquecimento sem causa. 
(D) contra os peritos pela avaliação dos bens que entraram para a formação do capital de sociedade 

anônima, contado da publicação da ata da assembléia que aprovar o laudo. 
 
39. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações 
de inexigibilidade referidas no art. 25, todas da Lei nº 8.666/93, necessariamente justificadas, e o 
retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o dessa mesma Lei deverão ser comunicados 
à autoridade superior, para ratificação, dentro de  
(A) 3 (três) dias. 
(B) 2 (dois) dias. 
(C) 5 (cinco) dias. 
(D) 6 (seis) dias. 
 
40. À mulher, é assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, 
obedecidas as seguintes condições: 
(A) trinta e cinco anos de contribuição e sessenta anos de idade, cumulativamente. 
(B) trinta e cinco anos de contribuição. 
(C) trinta anos de contribuição. 
(D) trinta anos de contribuição e setenta e cinco anos de idade, cumulativamente.  
 
 
 
 

 


