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ADVOGADO 
 
 

ATENÇÃO 
 

��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  3300  ((ttrriinnttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  2200  ((vviinnttee))  ddee  

CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  

rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  

CCaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  

ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

 
 
 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 

HISTÓRIA DA VAQUEJADA 
 
Sem registros precisos de datas, sabe-se apenas que, em meados de 1940, os vaqueiros de várias 

partes do Nordeste começaram a tornar públicas suas habilidades na Corrida do Mourão, que começou a ser 
um esporte popular na região Nordeste.  

Os coronéis e senhores de engenho passaram a organizar torneios de vaquejadas, nos quais os 
participantes eram os vaqueiros, e os patrões faziam apostas entre si, mas ainda não existiam premiações 
para os campeões. Os coronéis davam apenas um "agrado" para os vaqueiros que venciam. A festa se tornou 
um bom passatempo para os patrões, suas mulheres e seus filhos. 

Após alguns anos, pequenos fazendeiros de várias partes do Nordeste começaram a promover um 
novo tipo de vaquejada, na qual os vaqueiros tinham que pagar uma quantia em dinheiro, para ter direito a 
participar da disputa. O dinheiro era usado para a organização do evento e para premiar os vencedores. 

As montarias, que eram formadas basicamente por cavalos nativos daquela região, foram sendo 
substituídas por animais de melhor linhagem. O chão de terra batida e cascalho, que os peões estavam 
acostumados a enfrentar, deu lugar a uma superfície de areia, com limites definidos e regulamento. 

Com o tempo, a vaquejada se popularizou de tal forma que existem clubes e associações de   
vaqueiros em todos os Estados do Nordeste, calendários de eventos e patrocinadores de peso, envolvendo um 
espírito de competição e alegria capaz de arrastar multidões, "embriagando" de emoção os participantes. 

 
Disponível em: wwwminasvaquejada.com.br/vaquejada.htm . Acesso em: 14.06.2009. 

 
 
01. Após a leitura do primeiro parágrafo, conclui-se que 
 
A) é possível se precisar a época em que se iniciou a vaquejada na região Nordeste. 
B) a Corrida do Mourão se caracterizava como um esporte de elite. 
C) na Corrida do Mourão, os vaqueiros começaram a demonstrar os seus talentos. 
D) os vaqueiros, sobretudo, os da região sul participavam da Corrida do Mourão. 
E) as vaquejadas começaram a surgir no século XVIII, na região Nordeste. 
 
02. Ao utilizar-se do trecho “Os coronéis davam um pequeno “agrado” para os vaqueiros que venciam”, o autor 

declara que  
 
A) os coronéis eram pessoas carinhosas que agradavam, em geral, a todas as pessoas. 
B) os vaqueiros recebiam uma valiosa quantia ao vencerem o torneio. 
C) nem todo coronel percebia o quanto o vaqueiro lhe agradava. 
D) quando venciam, os vaqueiros recebiam dos coronéis uma importância pouco significativa. 
E) apenas os vaqueiros vencedores recebiam abraços e gestos delicados por parte de seus patrões.  
 
03. Em relação ao tipo textual, é CORRETO classificar o texto História da Vaquejada como  
 
A) descritivo. B) narrativo. C) dissertativo. D) poético. E) expositivo.  
 
04. Observe os termos sublinhados no trecho abaixo. 
 

As montarias, que eram formadas basicamente por cavalos nativos daquela região, foram sendo substituídas 
por animais de melhor linhagem. O chão de terra batida e cascalho, que os peões estavam acostumados a 
enfrentar, deu lugar a uma superfície de areia, com limites definidos e regulamento. 

 
Eles podem ser, respectivamente, substituídos, sem causar prejuízo semântico ao texto, por: 
 
A) constituídas, permutadas, habituados, determinados. 
B) compostas, alteradas,viciados, flexíveis. 
C) compostas, trocadas, relegados, precisos. 
D) constituídas, ativadas, solicitados, imprecisos. 
E) compostas, permutadas, orientados, personalizados. 
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05. Observe os termos sublinhados nos itens abaixo. 
 

I.  Sem registros precisos de datas, sabe-se apenas que, em meados de 1940, os vaqueiros de várias 
partes do Nordeste começaram a tornar públicas suas habilidades na Corrida do Mourão, que 
começou a ser um esporte popular na região Nordeste. 

II.  Após alguns anos, pequenos fazendeiros de várias partes do Nordeste começaram a promover um 
novo tipo de vaquejada, na qual os vaqueiros tinham que pagar uma quantia em dinheiro, para ter 
direito a participar da disputa. O dinheiro era usado para a organização do evento e para premiar os 
vencedores. 

III.  As montarias, que eram formadas basicamente por cavalos nativos daquela região, foram sendo 
substituídas por animais de melhor linhagem. O chão de terra batida e cascalho, que os peões estavam 
acostumados a enfrentar, deu lugar a uma superfície de areia, com limites definidos e regulamento. 

IV.  Com o tempo, a vaquejada se popularizou de tal forma que existem clubes e associações de vaqueiros 
em todos os Estados do Nordeste, calendários de eventos e patrocinadores de peso, envolvendo um 
espírito de competição e alegria capaz de arrastar multidões, "embriagando" de emoção os 
participantes. 

 
Assinale a alternativa que os classifica CORRETAMENTE. 
 
A) No item I, todos são substantivos; no II, advérbios; no III, adjetivos, e no IV, pronomes. 
B) No item I, todos são adjetivos; no II, preposições; no III, adjetivos, e no IV, preposições. 
C) No item I, todos são adjetivos; no II, preposições; no III, substantivos, e no IV, pronomes. 
D) No item I, todos são substantivos; no II, preposições; no III, substantivos, e no IV, preposições. 
E) No item I, todos são adjetivos; no II, preposições; no III, adjetivos, e no IV, pronomes. 
 
06. Sobre o emprego do tempo e modo verbais, observe os verbos sublinhados e as justificativas contidas nos 

itens abaixo. 
 

I.  Sem registros precisos de datas, sabe-se apenas que, em meados de 1940, os vaqueiros de várias 
partes do Nordeste começaram a tornar públicas suas habilidades na Corrida do Mourão, que 
começou a ser um esporte popular na região Nordeste- o primeiro verbo encontra-se no tempo 
presente, e os outros dois indicam uma ação já consumada no passado. 

II.  Os coronéis e senhores de engenho passaram a organizar torneios de vaquejadas, nos quais os 
participantes eram os vaqueiros, e os patrões faziam apostas entre si, mas ainda não existiam 
premiações para os campeões. Os coronéis davam apenas um "agrado" para os vaqueiros que 
venciam. A festa se tornou um bom passatempo para os patrões, suas mulheres e seus filhos. – todos 
os verbos sublinhados encontram-se num tempo que exprime o passado, o pretérito imperfeito do 
indicativo. 

III.  Com o tempo, a vaquejada se popularizou de tal forma que existem clubes e associações de 
vaqueiros em todos os Estados do Nordeste, calendários de eventos e patrocinadores de peso, 
envolvendo um espírito de competição e alegria capaz de arrastar multidões, "embriagando" de 
emoção os participantes – o primeiro verbo exprime algo que acontece no momento da fala. Quanto 
aos outros dois, encontram-se no particípio. 

 
Sobre os itens I, II e III, é CORRETO afirmar que 
 
A) todos apresentam justificativas corretas. 
B) apenas a justificativa do item I é correta.  D) apenas a justificativa do item III é correta. 
C) apenas a justificativa do item II é correta. E) todas as justificativas estão incorretas. 
 
07. Em relação à CONCORDÂNCIA NOMINAL, observe os termos sublinhados . 
 

I. “...começaram a tornar públicas suas habilidades na Corrida do Mourão...”                     
II. “As montarias, que eram formadas basicamente por cavalos nativos daquela região...”  
III. “O chão de terra batida e cascalho...” 
IV. “Sem registros precisos de datas...” 

 
Sobre eles,  
 
A) é correto afirmar que o termo sublinhado do item I poderia também permanecer no singular, concordando com o 

termo “Corrida” . 
B) no item II, o termo sublinhado concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “montarias”. 
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C) é correto afirmar que o termo sublinhado do item III poderia concordar com a palavra “chão” e com ela concordar 
em gênero e número. 

D) no item IV, o termo sublinhado poderia também concordar com a  palavra “datas” em gênero e número. 
E) é correto afirmar que o termo sublinhado no item II poderia também concordar em gênero e número com a palavra 

“cavalos”. 
 
08. Analisando-se sintaticamente os termos existentes no período “Os coronéis e senhores de engenho passaram a 

organizar torneios de vaquejadas”, é CORRETO afirmar que  
 
A) o sujeito é composto, constituído de dois núcleos, “coronéis” e “senhores de engenho”. 
B) o termo “torneios” é complemento do nome “engenho”. 
C) “de vaquejadas” completa o sentido do verbo “organizar”. 
D) o termo “torneios” completa o sentido do verbo “passaram” e vem regido de preposição. 
E) “torneio de vaquejadas” completa o sentido do verbo “passaram”. 
 
09. Em qual das alternativas, existe uma justificativa INCORRETA em relação ao acento do termo sublinhado? 
 
A) “...a tornar públicas suas habilidades na Corrida do Mourão...” – a tonicidade do termo sublinhado recai na 

antepenúltima sílaba. 
B)  “Após alguns anos, pequenos fazendeiros...” – o termo sublinhado é acentuado por ser oxítona terminada em o 

seguido de s.  
C) “...deu lugar a uma superfície de areia...” – o acento do termo sublinhado se justifica por ser uma palavra paroxítona 

terminada em ditongo crescente. 
D) “...calendários de eventos e patrocinadores de peso...” – a justificativa para o termo sublinhado é a mesma contida 

na alternativa C. 
E) “...um espírito de competição e alegria capaz de arrastar multidões...” – a tonicidade do termo sublinhado recai na 

penúltima sílaba. 
 
10. Em relação à CRASE, analise as justificativas contidas nos itens abaixo. 
 

I. “...que começou a ser um esporte popular na região Nordeste.” – a ausência do acento grave no 
termo sublinhado se justifica por estar diante de verbo no infinitivo. 

II. “O dinheiro era usado para a organização do evento...” – neste caso, a crase é facultativa. 
III. “...deu lugar a uma superfície de areia...” – a ausência do acento grave no termo sublinhado se 

justifica por estar diante de um artigo indefinido. 
IV. “Com o tempo, a vaquejada se popularizou...” – no termo sublinhado, existe a presença, apenas, do 

determinante “a”, razão pela qual não ocorre o fenômeno denominado crase.  
 
Estão CORRETAS as justificativas dos itens  
 
A) I, III e IV. B) I e II. C) I, II e III. D) II e IV. E) II e III. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

11. A supressão, pela Administração, do ato administrativo legítimo e eficaz por motivo de conveniência e 
oportunidade e a declaração de sua invalidade pela Administração ou pelo Poder  Judiciário em razão de 
ilegalidade, respectivamente, denominam-se 

 
A) anulação/cassação. 
B) revogação/anulação.  D) invalidação /cassação. 
C) cassação/ invalidação. E) cancelamento /revogação. 
 
12. Verificando que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz, levando em conta o 
princípio da economia, terá a seguinte conduta: 

 
A) determinar a citação do réu. 
B) julgar antecipadamente a lide.  D) extinguir o processo sem exame do mérito. 
C) determinar que o autor a emende. E) extinguir o processo com exame do mérito. 
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13. Um certo funcionário público, no exercício de sua função, exigiu de um comerciante o pagamento de uma 
taxa que sabe ser indevido. Ao agir assim, cometeu o crime de 

 
A) excesso de exação. B) prevaricação. C) corrupção ativa. D) peculato. E) corrupção passiva. 
 
14. De acordo com a Lei de Licitação, sobre os casos de dispensa e inexigibilidade, correlacione as colunas 

abaixo. 
 

1. Dispensa de licitação  (   ) Necessidade surgida em período de guerra ou durante grave 
perturbação da ordem. 

2. Inexigibilidade de licitação 
 

 (   ) Intervenção da União no domínio econômico, para normalizar 
o abastecimento. 

   (   ) Aquisição de materiais que só possam ser fornecidos por 
produtor exclusivo. 

   (   ) Compras eventuais de gêneros alimentícios perecíveis, com 
base no preço do dia. 

   (   ) Contratação de serviço técnico de defesa de causa judicial, com 
profissional de notória especialização. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) 1- 1- 1- 2- 2. B) 1- 1- 2- 1- 2. C) 1- 2- 1- 1- 2. D) 2- 1- 2- 1- 2. E) 2- 2-1- 1- 1. 
 
15. Segundo a Constituição Federal, o parecer prévio emitido pelo Órgão competente referente às contas do 

Prefeito, só deixará de prevalecer, se for 
 
A) contrário à prova dos autos. 
B) rejeitado pela Câmara de Vereadores.  
C) previsto na Lei Orgânica do Município. 
D) fundamentado por meio de veto da Câmara. 
E) rejeitado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. 
 
16. Consoante determina a Constituição Federal, a alternativa que não representa uma consequência do ato de 

improbidade administrativa é 
 
A) ação penal cabível. 
B) perda da função pública.  D) indisponibilidade dos bens. 
C) ressarcimento ao erário. E) perda dos direitos políticos. 
 
17. Quanto aos ditames constitucionais referentes à Administração Pública, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) É permitida a vinculação ou equiparação da remuneração de pessoal.  
B) É permitida a acumulação remunerada de dois cargos públicos de professor, desde que haja compatibilidade de 

horário. 
C) É permitida a acumulação remunerada de dois cargos de advogado, desde que haja compatibilidade de horário. 
D) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
E) Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
 
18. A Lei de Responsabilidade Fiscal alterou o conceito legal de Dívida Pública, estabelecendo regras restritivas e 

controladoras para o endividamento público. Quanto ao tema, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Dívida pública fundada – constitui a dívida pública representada por títulos emitidos pela União,  inclusive os do 

Banco Central do Brasil, Estados e Municípios. 
B) Dívida pública mobiliária- montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da 

Federação, assumidas em virtude de lei, contratos, convênios e de realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a 12 meses. 

C) Operação de crédito- compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de 
título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas. 

D) Concessão de garantia- emissão de títulos para pagamento do principal, acrescido da atualização monetária. 
E) Refinanciamento da dívida mobiliária – compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual, 

assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. 
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19. A anistia, de acordo com o Código Tributário Nacional, importa em causa de 
 
A) extinção do crédito tributário. 
B) exoneração relativa do crédito tributário.  D) exclusão e extinção parcial do crédito tributário. 
C) exclusão recíproca do crédito tributário. E) exclusão do crédito tributário. 
 
20. Quanto aos direitos individuais e coletivos, previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 
A) O exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão é livre, independente das qualificações profissionais 

estabelecidas em lei. 
B) Em casos excepcionais, poderá haver tribunal de exceção. 
C) A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível sujeito à pena de reclusão, nos termos da 

legislação. 
D) Constitui crime de natureza prescritível a ação de grupos armados, civis contra o Estado Democrático de Direito. 
E) A lei não poderá restringir a publicidade dos atos processuais. 
 
21. Sobre Direito Tributário, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei 

ou decreto, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 
B) A competência tributária é delegável, salvo as atribuições das funções de se arrecadarem tributos. 
C) Nos Territórios Federais, divididos em Municípios, a competência para criar impostos estaduais e municipais é, 

respectivamente, da União e dos Municípios. 
D) O imposto sobre exportação é de competência da União e dos Estados, sobre a exportação para o estrangeiro, de 

produtos nacionais ou nacionalizados e tem como fato gerador a saída destes do território nacional. 
E) A União, somente em caso excepcional de calamidade pública, poderá instituir empréstimo compulsório. 
 
22. A Ação de Nunciação de Obra Nova constitui um remédio processual para dirimir conflitos em torno do 

direito de vizinhança. Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A ação de nunciação só é cabível ao possuidor do imóvel. 
B) O embargo é sempre judicial, não cabendo o embargo extrajudicial. 
C) Se o réu, apesar do embargo, prosseguir na obra, sofrerá a pena de detenção. 
D) O juiz pode conceder o embargo liminarmente ou exigir que se faça a justificação, para, posteriormente, decidir 

sobre a paralisação. 
E) É ação de rito ordinário, requerida ao juiz de 1º grau. 
. 
23. Quanto à aplicação da Lei Penal, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a 

determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. 
B) Considera-se praticado o crime apenas no momento da ação, ainda que seja outro o momento do resultado. 
C) Ao crime cometido no território nacional aplica-se a lei brasileira, exceto, se houver convenções e tratados  

internacionais. 
D) Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação de forma total, bem como onde se produziu o 

resultado. 
E) No cômputo do prazo penal, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do final. 
 
24. A passagem de fios elétricos de alta tensão sobre a propriedade particular caracteriza caso de  
 
A) desapropriação. 
B) servidão civil.   D) servidão administrativa. 
C) limitação administrativa. E) permissão. 
 
25. Sobre o salário, é CORRETO afirmar que é 
 
A) absolutamente irredutível. 
B) irredutível, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. 
C) livremente redutível pela vontade individual das partes. 
D) livremente redutível pela vontade individual das partes, desde que o ato seja homologado pelo sindicato da categoria 

a que pertencer o empregado e, na falta deste, pelo Ministério do Trabalho.  
E) livremente redutível pela vontade do empregador, em caso de dificuldade financeira da empresa. 
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26. De acordo com a Constituição Federal, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Para 
promovê-la, a(os) 

 
A) União aplicará anualmente nunca menos de 20% da arrecadação de impostos na manutenção e no desenvolvimento 

do ensino. 
B) Municípios atuarão prioritariamente, no ensino de segundo grau. 
C) recursos públicos serão destinados às escolas públicas, não podendo ser dirigidos a escolas comunitárias ou 

filantrópicas em hipótese alguma. 
D) Estados e os Municípios aplicarão, no mínimo, 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, manutenção e desenvolvimento do ensino.  
E) recursos públicos poderão ser destinados à bolsa de estudo para o ensino fundamental e médio, ainda que haja vagas 

nos cursos regulares da rede pública, na localidade da residência do educando. 
 
27. Nos termos do que dispõe o Código Civil Brasileiro, a incapacidade civil cessa com a ocorrência do seguinte 

fato: 
 
A) emancipação pelos pais. 
B) conclusão do curso secundário.  D) exercício de atividade comercial. 
C) nomeação para a função pública. E) implemento da idade de 18 anos. 
 
28. De acordo com o Código Tributário Nacional, compete aos Municípios instituir imposto sobre  
 
A) transmissão causa mortis e doação. 
B) propriedade predial e territorial rural.  
C) propriedade de veículos automotores. 
D) transmissão intervivos, a qualquer título, de bens imóveis. 
E) venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos. 
 
29. De acordo com o Código de Processo Civil, é lícito a qualquer das partes arguir, por meio de exceção, a 

incompetência, o impedimento ou suspeição. Recebida a exceção, o processo deverá ser 
 
A) adiado por decisão do juiz. 
B) suspenso.   D) interrompido. 
C) adiado por acordo entre as partes. E) extinto com exame de mérito. 
 
30. O Sistema Orçamentário Brasileiro é formado por três instrumentos: o PPA- Plano Plurianual, LDO – Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e a LOA- Lei Orçamentária Anual. 
 Acerca da LDO, é INCORRETO afirmar que 
 
A) estabelece as metas e prioridades da Administração Pública Federal. 
B) define as metas de despesas de capital para o exercício subsequente. 
C) dispõe sobre as alterações na legislação tributária. 
D) estabelece a política de aplicação de agências financeiras oficiais de fomento. 
E) contém demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenção, anistias, 

remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 
 







