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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 

Ainda existem pessoas para as quais a greve é um “escândalo”: 
isto é, não só um erro, uma desordem ou um delito, mas também um 
crime moral, uma ação intolerável que perturba a própria natureza. 
“Inadmissível”, “escandalosa”, “revoltante” a, dizem alguns leitores 
do Figaro, comentando uma greve recente. Para dizer a verdade, 
trata-se de uma linguagem do tempo da Restauração, que exprime a 
sua mentalidade profunda. É a época em que a burguesia, que 
assumira o poder havia pouco tempo, executa uma espécie de junção 
entre a moral e a natureza, oferecendo a uma a garantia da outra. 
Temendo-se a naturalização da moral, moraliza-se a natureza; finge-
se confundir a ordem política e a ordem natural, e decreta-se imoral 
tudo o que conteste as leis estruturais da sociedade que se quer 
defender. Para os prefeitos de Carlos X, assim como para os leitores 
do Figaro de hoje, a greve constitui, em primeiro lugar, um desafio às 
prescrições da razão moralizada: “fazer greve é zombar de todos 
nós”, isto é, mais do que infringir uma legalidade cívica, é infringir 
uma legalidade “natural”, atentar contra o bom senso, misto de 
moral e lógica, fundamento filosófico da sociedade burguesa. 

   Nesse caso, o escândalo provém de uma ausência de lógica: a 
greve é escandalosa porque incomoda precisamente aqueles a quem 
ela não diz respeito. É a razão que sofre e se revolta: a causalidade 
direta, mecânica, essa causalidade é perturbada; o efeito se dispersa 
incompreensivelmente longe da causa, escapa-lhe, o que é intolerável 
e chocante. Ao contrário do que se poderia pensar sobre os sonhos 
da burguesia, essa classe tem uma concepção tirânica, infinitamente 
suscetível, da causalidade: o fundamento da moral que professa não 
é de modo algum mágico, mas, sim, racional. Simplesmente, trata-se 
de uma racionalidade linear, estreita, fundada, por assim dizer, numa 
correspondência numérica entre as causas e os efeitos. O que falta a 
essa racionalidade é, evidentemente, a ideia das funções complexas, 
a imaginação de um desdobramento longínquo dos determinismos, 
de uma solidariedade entre os acontecimentos, que a tradição 
materialista sistematizou sob o nome de totalidade. 

  

Roland Barthes. O usuário da greve. In: R. Barthes. Mitologias. Tradução de Rita 
Buongermino, Pedro de Souza e Rejane Janowitzer. Rio de Janeiro: DIFEL, 2007, p. 135-6 

(com adaptações) 
. 

1 Com relação às ideias do texto, assinale a opção correta. 

(A) Infere-se do texto que seu autor considera a greve um crime 
moral, um delito contra a natureza do mundo e da sociedade. 

(B) Argumenta-se, no texto, em favor de uma lógica natural que 
explique a articulação das tensões sociais que a greve manifesta. 

(C) Conclui-se do texto que a intolerância com relação à greve advém 
da ignorância da complexidade de seus efeitos sobre os membros 
de uma sociedade. 

(D) De acordo com o texto, a percepção do senso comum sobre a 
burguesia é a de que esta é uma classe social cujos membros são 
caracterizados pelo comportamento tirânico e dominador. 

(E) Infere-se do texto que é inadequada a aplicação do pensamento 
racional à compreensão das relações sociais. 

 

2 Sem prejuízo para a correção gramatical e para as informações 
veiculadas no texto, poderia ser suprimida a vírgula empregada 
imediatamente após  

(A) ‘revoltante’. 

(B) “Carlos X”. 

(C) “sim”. 

(D) “fundada”. 

(E) “acontecimentos”. 

3 Seriam mantidos o sentido e a correção gramatical do texto, se o 
trecho “porque incomoda” fosse substituído por 

(A) porquanto incomoda. 

(B) à medida que incomoda. 

(C) a par de incomodar. 

(D) consoante incomode. 

(E) uma vez que incomode. 

4 Assinale a opção que apresenta trecho do texto que expressa uma 
ideia de comparação. 

(A) “mas também um crime moral”   

(B) “mais do que infringir uma legalidade cívica”   

(C) “a quem ela não diz respeito”  

(D) “o que é intolerável e chocante”  

(E)  “que a tradição materialista sistematizou sob o nome de 
totalidade” 

5 No texto, com o emprego da forma verbal “assumira”, exprime-se 

(A) a continuidade de uma ação ocorrida no passado. 

(B) a concomitância de uma ação em relação a outra. 

(C) o resultado presente de ação ocorrida no passado. 

(D) o ponto inicial de ação ocorrida no passado. 

(E) a anterioridade de uma ação em relação a outra. 

6 Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto 
caso se substituísse o trecho 

(A) “Temendo-se” por Se temendo. 

(B) “finge-se confundir” por finge confundir-se. 

(C) “decreta-se”por se decreta. 

(D) “que se quer defender” por que quer defender-se. 

(E) “se poderia pensar” por poderia-se pensar. 
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TEXTO 02 

A política tributária não se restringe ao objetivo de abastecer os 
cofres públicos, mas tem também objetivos econômicos e sociais. Se 
fosse aumentada a tributação sobre um produto considerado nocivo 
para o consumidor ou para a sociedade, o seu consumo poderia ser 
desestimulado. Caso a intenção fosse promover uma melhor 
distribuição de renda, o Estado poderia reduzir tributos incidentes 
sobre os produtos mais consumidos pela população de renda mais 
baixa e elevar os tributos sobre a renda da classe mais alta. 

 
Por outro lado, se o Estado reduzisse a tributação de determinado 
setor da economia, os custos desse setor diminuiriam, o que 
possibilitaria a queda dos preços de seus produtos e poderia gerar um 
crescimento das vendas. Outro efeito viável dessa política seria o 
aumento do lucro das empresas, favorecendo-se, assim, a elevação 
dos seus investimentos — e, consequentemente, da produção — e o 
surgimento de novas empresas, o que provavelmente resultaria no 
crescimento da produção, bem como no acirramento da 
concorrência, com possíveis reflexos sobre os preços. Em qualquer 
um desses cenários, o setor seria estimulado. 

 
Internet: <https://politicaspublicas.almg.gov.br> (com adaptações). 

 

7 Infere-se do texto 02 que a ação do Estado, com relação à política 
tributária, visa 

(A) ao provimento de receitas e também a finalidades econômicas e 
sociais. 

(B) à redução de tributos sobre empresas comprometidas com o 
desenvolvimento social. 

(C) ao aumento do lucro de empresas, com impacto sobre o 
crescimento do país. 

(D) ao estímulo do setor empresarial pela concessão de isenção do 
pagamento de impostos. 

(E) ao crescimento da livre concorrência, com aumento dos impostos 
aplicados a empresas. 

8 A correção gramatical e os sentidos do texto 02 seriam 
preservados caso o fragmento “favorecendo-se, assim, a elevação dos 
seus investimentos” fosse reescrito da seguinte forma.  

(A) que favorecerá, assim, a elevação dos seus investimentos 

(B)  em que favorece, assim, a elevação dos seus investimentos 

(C)  à qual favoreça, assim, a elevação dos seus investimentos 

(D) cuja elevação dos investimentos seria, assim, favorecida 

(E) o que favoreceria a elevação dos seus investimentos 

9 O texto organiza-se de forma a apresentar 

(A) argumentos em favor dos objetivos do Estado com relação à 
política tributária, para convencer o leitor. 

(B)  possíveis consequências sociais e econômicas da política 
tributária. 

(C) procedimentos da atividade de tributação, destacando sua 
natureza fiscal. 

(D) defesa de ações governamentais mais efetivas no que se refere à 
política tributária. 

(E) razões para a diminuição de impostos ser considerada mais 
benéfica que o aumento destes. 

 

10 No texto, a oração “se o Estado reduzisse a tributação de 
determinado setor da economia” apresenta, no período em que se 
insere, noção de a oração “se o Estado reduzisse a tributação de 
determinado setor da economia” apresenta, no período em que se 
insere, noção de  

(A) concessão, uma vez que representa uma exceção às regras de 
tributação do país. 

(B)  explicação, uma vez que esclarece uma ação que diminuiria os 
custos do referido setor. 

(C) proporcionalidade, uma vez que os custos do referido setor 
diminuiriam à medida que se diminuísse a tributação. 

(D) tempo, uma vez que a diminuição dos custos do referido setor 
ocorreria somente após a redução da tributação sobre ele. 

(E) condição, uma vez que a diminuição dos custos do referido setor 
dependeria da redução da tributação sobre ele. 

 

As proposições P, Q e R são as descritas a seguir. 

 

• P: “Ele cuida das nascentes”. 

• Q: “Ela cuida do meio ambiente”. 

• R: “Eles gostam de acampar”. 

 

11 Nesse caso, a proposição (∼P) → [Q∨(∼R)] está corretamente 
descrita como 

(A) “Se ele não cuida das nascentes, então ela não cuida do meio 
ambiente e eles não gostam de acampar”. 

(B) “Se ele não cuida das nascentes, então ela cuida do meio 
ambiente ou eles não gostam de acampar”. 

(C) “Se ele não cuida das nascentes, então ela não cuida do meio 
ambiente ou eles não gostam de acampar”. 

(D) “Se ele não cuida das nascentes, então ela não cuida do meio 
ambiente ou eles gostam de acampar”. 

(E) “Se ele não cuida das nascentes, então ela cuida do meio 
ambiente e eles não gostam de acampar”. 

12 Proposição: "A qualidade da educação dos jovens sobe ou a 
sensação de segurança da sociedade diminui." A quantidade de linhas 
da tabela-verdade correspondente à proposição citada é igual a 
“pedagoga”. 

(A) 2 

(B) 4 

(C) 8 

(D) 16 

(E) 32 

13 Se P, Q e R são proposições simples, então a proposição 
¬[P→(Q→R)] é equivalente a 

(A) (R→Q) →P 

(B) (∼P) →[(∼Q) →(∼R)]. 

(C) (∼P) ∧ Q ∧ R 

(D) P ∧ Q ∧ (∼R). 

(E) (∼P) → (Q→R) 
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14 Assinale a opção que corresponde a uma negativa da seguinte 
proposição: “Se nas cidades medievais não havia lugares próprios 
para o teatro e as apresentações eram realizadas em igrejas e 
castelos, então a maior parte da população não era excluída dos 
espetáculos teatrais”. 

(A) Nas cidades medievais havia lugares próprios para o teatro ou as 
apresentações eram realizadas em igrejas e castelos e a maior 
parte da população era excluída dos espetáculos teatrais. 

(B) Se a maior parte da população das cidades medievais era excluída 
dos espetáculos teatrais, então havia lugares próprios para o 
teatro e as apresentações eram realizadas em igrejas e castelos. 

(C) Se nas cidades medievais havia lugares próprios para o teatro e as 
apresentações não eram realizadas em igrejas e castelos, então a 
maior parte da população era excluída dos espetáculos teatrais. 

(D) Se nas cidades medievais havia lugares próprios para o teatro ou 
as apresentações eram realizadas em igrejas e castelos, então a 
maior parte da população era excluída dos espetáculos teatrais. 

(E) Nas cidades medievais não havia lugares próprios para o teatro, 
as apresentações eram realizadas em igrejas e castelos e a maior 
parte da população era excluída dos espetáculos teatrais. 

15 Proposição P: "A empresa alegou ter pago suas obrigações 
previdenciárias, mas não apresentou os comprovantes de 
pagamento; o juiz julgou, pois, procedente a ação movida pelo ex-
empregado." Assinale a opção que apresenta uma proposição 
equivalente, sob o ponto de vista da lógica sentencial, à proposição P 

(A) A empresa alegou ter pago suas obrigações previdenciárias, mas 
não apresentou os comprovantes de pagamento, ou o juiz julgou 
procedente a ação movida pelo ex-empregado.  

(B) Se o juiz julgou procedente a ação movida pelo ex-empregado, 
então a empresa alegou ter pago suas obrigações previdenciárias, 
mas não apresentou os comprovantes de pagamento.  

(C) Se a empresa alegou ter pago suas obrigações previdenciárias, 
mas não apresentou os comprovantes de pagamento, então o juiz 
julgou procedente a ação movida pelo ex-empregado.  

(D) A empresa alegou ter pago suas obrigações previdenciárias, mas 
não apresentou os comprovantes de pagamento, mas o juiz 
julgou procedente a ação movida pelo ex-empregado. 

16 A negação da proposição: “Se o número inteiro m > 2 é primo, 
então o número m é ímpar” pode ser expressa corretamente por 

(A) “Se o número m não é ímpar, então o número inteiro m > 2 não é 
primo”. 

(B) “Se o número inteiro m > 2 não é primo, então o número m é 
ímpar”. 

(C) “O número inteiro m > 2 é primo e o número m não é ímpar”. 

(D) “O número inteiro m > 2 é não primo e o número m é ímpar”. 

(E)  “Se o número inteiro m > 2 não é primo, então o número m não é 
ímpar”. 

Geografia 

17 Apesar de a contribuição de Barra dos Coqueiros para o Produto 
Interno Bruto estadual ser pequena, o município assiste, nas últimas 
décadas, ao desenvolvimento de setores pouco ou nada expressivos 
anteriormente. Em relação às principais atividades econômicas do 
município de Barra dos Coqueiros, é correto afirmar que: 

(A) o principal produto agrícola, depois do coco, é a cana-de-açúcar. 

(B) o município é um dos produtores de petróleo e gás natural do 
estado. 

(C) a agropecuária responde por mais da metade do PIB do 
município. 

(D) o setor industrial é praticamente insignificante, se comparado ao 
setor primário. 

(E) a maior parte das importações do município consiste em gêneros 
alimentícios. 

18 "Nesta quarta-feira (29), em ato simbólico, realizado no Palácio 
dos Despachos, o governador Belivaldo Chagas, acompanhado da 
vice-governadora Eliane Aquino, assinou decreto de criação do 
Parque Estadual Marituba, localizado entre os municípios de Barra 
dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas. A medida visa proteger 
ecossistemas costeiros de relevância ecológica e beleza cênica, 
incluindo parte do aquífero Marituba, para a realização de pesquisa 
científica, educação ambiental, ecoturismo e visitação pública. Com 
isso, o Parque será a primeira unidade de conservação de proteção 
integral estadual localizada na zona costeira do Estado de Sergipe e 
sua criação permitirá a conservação irrestrita da biota e dos 
processos ecológicos envolvidos no local e ainda poderá 
complementar outras ações de proteção ambiental na região." “O 
reservatório Marituba precisa ser preservado. É de fundamental 
importância para Sergipe, em especial para a Aracaju. Ele também é 
responsável pelo abastecimento de água do município de Maceió, em 
Alagoas. Por isso, tivemos a preocupação de criar esse Parque, sem 
impedir o desenvolvimento da área da Barra dos Coqueiros e Santo 
Amaro das Brotas, em função da Termoelétrica e do Complexo 
Industrial Portuário. A preservação dessa área vai servir no futuro 
para garantir o abastecimento da água de Aracaju. Os municípios 
serão beneficiados, o reservatório preservado, o Parque criado, sem 
deixarmos de ter a área para o desenvolvimento industrial. Portanto, 
todos sairão ganhando”, ressaltou Belivaldo Chagas. 

O decreto de criação do referido parque, está corretamente indicado 
em: 

(A) 7320 

(B) 25 de 29 de dezembro 

(C) Decreto municipal 730 

(D) 10741 

(E) 405153 
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19 (PLE) O Complexo Industrial Portuário de Sergipe é uma das mais 
significativas ações do Governo do Estado em busca do 
desenvolvimento econômico e social para Sergipe nos próximos anos. 
Neste sentido, após a aprovação na Assembleia Legislativa e sanção 
do Governador Belivaldo Chagas da Lei 8.569/2019, que criou o 
Complexo Industrial Portuário, a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec), está 
dando os encaminhamentos necessários para consolidação do 
projeto. A Lei sancionada que cria o Complexo Industrial Portuário, 
frisa que o local deve incentivar o desenvolvimento econômico e a 
geração de empregos na região. O dispositivo diz ainda que o Centro 
Industrial será gerido pela Sedetec, por meio da Codise. Além disso, a 
Sedetec poderá firmar convênios com os municípios envolvidos, no 
sentido de padronizar os procedimentos e definir uma política 
municipal de incentivos fiscais. A Lei determina ainda que as 
empresas que se instalarem no Complexo Industrial Portuário de 
Sergipe podem usufruir dos benefícios previstos pelo Programa 
Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), mediante aprovação 
do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI). "Estas medidas, 
complementadas por aquelas já adotadas ou em vias de serem 
adotadas, criarão as bases para viabilizarmos novos investimentos, 
como também assegurar a manutenção dos empreendimentos aqui 
instalados naquela região", completa José Augusto Carvalho. 

O complexo Industrial Portuário de Sergipe ocupará áreas dos 
municípios de: 

(A) Nossa Senhora do Socorro, Aracaju, São Cristóvão e Barra dos 
Coqueiros 

(B) Laranjeiras, Pirambu e Barra dos Coqueiros 

(C) Barra dos Coqueiros, Aracaju, Maruim e Santo Amaro das Brotas 

(D) Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Maruim e 
Laranjeiras 

(E) Barra dos Coqueiros, Pirambu, Nossa Senhora do Socorro e Santo 
Amaro das Brotas 

HISTÓRIA 

20 A Ponte Construtor João Alves, liga a capital Aracaju ao município 
de Barrados Coqueiros, cidades do litoral de Sergipe. Aracaju 
encontrava-se separada de sua vizinha Barra dos Coqueiros pelo Rio 
Sergipe. Sua inauguração foi prevista para 25 de agosto de 2006, mas 
só aconteceu em 24 de setembro de 2006, as principais cidades do 
litoral norte que foram beneficiadas são: 

(A) Santo Amaro, Pirambu, Japaratuba 

(B) Laranjeiras, São Cristóvão, Pirambu 

(C) Divina Pastora, Santo Amaro, Ilha das Flores 

(D) Propriá, Maruim, Laranjeiras. 

(E) Japoatã, Cedro de São João, Laranjeiras 

21 A capital deve ser do lado em que está situado o povoado do 
Aracaju, quer porque tem muito boas águas, e é muito salubre e 
ventilado, tendo nos fundos o fértil município do Socorro, ao passo 
que o dos Coqueiros tem nos fundos o município de Santo Amaro, 
que é estéril e decadente, quer porque tem uma mais curta de 
comunicação por terra com a cidade de Laranjeira e outros ricos 
povoados sem lhe faltar a comunicação fluvial” (apud FONTES, 1957, 
p.16). No séc. XIX as questões político administrativas colocaram a 
necessidade da proximidade do rio Contiguiba como fonte econômica 
da província de Sergipe. Era governador de Sergipe: 

(A) Peireira Lobo 

(B) Inácio Barbosa. 

(C) Seixas Dórea 

(D) Olímpio Campos 

(E) Amintas Garçez 

LEI ORGÂNICA 

22 No que se refere a lei orgânica do município, julgue a alternativa 
correta referente as Comissões Parlamentares de Inquérito, 

(A) ao serem criadas, importarão em exceção ao princípio da 
separação dos poderes, mesmo que não venham a ser instaladas. 

(B) no âmbito territorial do município l, podem determinar busca e 
apreensões e medidas de natureza cautelar como a 
indisponibilidade de bens. 

(C) podem acessar informações acobertadas pelo sigilo fiscal, 
telefônico e bancário. 

(D) são comissões temporárias e exercem função típica da câmara de 
vereadores 

(E) no âmbito do município da Barra dos Coqueiros l, são criadas por 
um terço dos deputados distritais ou por iniciativa popular, 
independentemente de aprovação do requerimento, uma vez 
atendidos os requisitos formais 

23 Considerando-se a Lei Orgânica de Barra dos Coqueiros) no que 
concerne à administração pública, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Para adquirir estabilidade, o servidor público da Barra dos 
Coqueiros terá de ser obrigatoriamente submetido a avaliação 
especial de desempenho feita por comissão instituída para essa 
finalidade 

(B) As funções de confiança destinam-se apenas aos servidores 
efetivos, destinando-se às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

(C) Se a demissão de um servidor estável for invalidada por sentença 
judicial, então esse servidor será reintegrado no cargo com todos 
os direitos e vantagens devidos, sendo o eventual ocupante da 
vaga reconduzido ao cargo de origem, com direito a indenização 

(D) Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e 
autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de 
economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, 
neste último caso definir as áreas de sua atuação 

(E) O prazo de validade do concurso público será de dois anos, 
prorrogável uma vez, por igual período; 

24 De acordo com a Lei Orgânica da Barra dos Coqueiros, para a 
alienação de um bem imóvel do município 

(A) deverá ser observada a legislação pertinente à licitação, 
dispensando-se avaliação prévia nos casos de autorização da 
câmara de vereadores. 

(B) deverá ser precedida de avaliação prévia, autorização legislativa e 
licitação na modalidade de concorrência 

(C) poderá ser dispensada a prévia avaliação da Câmara Legislativa, 
mas será necessária a autorização desse órgão. 

(D) deverá ser observada apenas à licitação, na modalidade de 
tomada de preço 

(E) poderá ser dispensada a existência do interesse público, por ser a 
alienação mero ato de gestão. 
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25 o município da Barra dos Coqueiros é regido por sua Lei Orgânica, 
a qual estabelece, em matéria de organização dos poderes 
municipais, que: 

(A) são poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que estão sujeitos à 
fiscalização contábil, orçamentária e financeira do Tribunal de 
Contas. 

(B) O Município de Barra dos Coqueiros, em união indissolúvel da 
República Federativa do Brasil, com a autonomia assegurada pela 
Constituição da República, tem como fundamentos: Assegurar a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária; Contribuir 
para o desenvolvimento municipal, estadual e nacional; Erradicar 
a pobreza e a marginalização, e reduzir as desigualdades sociais 
na área urbana e rural; 

(C) O preâmbulo da lei orgânica municipal é o dispositivo de maior 
relevância, pois é vinculante para todos os cidadãos e estabelece 
os valores centrais do município. 

(D) São objetivos fundamentais dos cidadãos deste Município e de 
seus representantes: Assegurar a construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária; contribuir para o desenvolvimento 
municipal, estadual e nacional; Erradicar a pobreza e a 
marginalização, e reduzir as desigualdades sociais na área urbana 
e rural; 

(E) O Município de Barra dos Coqueiros, com sede na cidade que lhe 
dá o nome, dotado de soberania política, administrativa e 
financeira, rege-se por esta Lei Orgânica. 

26 Nos termos da Lei Orgânica da Barra dos Coqueiros, é 
competência privativa do município: 

(A) Preservar a vegetação natural, fauna e a flora 

(B) Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços de mercado, feiras e matadouros 

(C) Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à Ciência 

(D) Combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de 
marginalização. 

(E) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio público 

ESTATUTO DO SERVIDOR 

27 São formas de provimentos, EXCETO: 

(A) Remoção 

(B) Readaptação 

(C) Reversão 

(D) Reintegração 

(E) Promoção 

28 São respectivamente forma de vacância, penalidade e 
provimento: 

(A) Readaptação, exoneração, nomeação. 

(B) Aposentadoria, multa, remoção. 

(C) Exoneração, exoneração, reversão. 

(D) Falecimento, multa, disponibilidade 

(E) demissão, demissão, promoção. 

29 Assinale a opção que demonstra uma licença sem remuneração: 

(A) Doença pessoa da família acima de 180 dias 

(B) Serviço Militar após desincorporação no período de 30 dias 

(C) mandato eletivo municipal de vereador havendo compatibilidade 
de horário 

(D) licença prêmio 

(E) tratamento de saúde acima de 90 dias 

30 Se um servidor em disponibilidade reingressa no serviço público, 
em cargo de natureza e padrão de vencimento correspondente ao 
que ocupava, então, nesse caso, ocorre o que se denomina: 

(A) redistribuição. 

(B) aproveitamento. 

(C) readaptação. 

(D) recondução. 

(E) remoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABARITO 

 

       1.C - 2.B - 3.A - 4.B - 5.E - 6.C - 7.A - 8.E - 9.B - 10.E - 11.B - 12.B - 
13.D - 14.E - 15.C - 16.C - 17.B - 18.E - 19.D - 20.A - 21.B -22.D - 
23.C - 24.B - 25.D - 26.B - 27.A - 28.E - 29.A - 30.B 
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