ADVOGADO
1.

Sobre os direitos políticos previstos na Constituição Federal, 5.
assinale a alternativa correta:
a) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para
os maiores de 60 anos.
b) É de vinte e um anos a idade mínima para alistar-se ao
cargo de vereador.
c) Os conscritos não podem alistar-se como eleitores.
d) Os prefeitos para concorrerem a outros cargos devem
renunciar ao respectivo mandato até 3 meses antes do
pleito.

2.

Na vigência do estado de defesa prevista na Constituição
Federal, assinale a alternativa incorreta:
a) Prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser
superior a 30 dias, salvo quando autorizada pelo Poder
Judiciário.
b) É vedada a incomunicabilidade do preso.
c) A prisão por crime contra o Estado, determinada pelo
executor da medida, será por este comunicada
imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se
não for legal.
d) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o
Presidente da República, dentro de vinte e quatro
horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao
Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta.

O servidor público estável só perderá o cargo:
I.
Em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
II.
Mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei ordinária, assegurada
ampla defesa.
6. Assinale a alternativa correta:
III.
Mediante processo administrativo em que lhe seja
I.
Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de
assegurada ampla defesa.
carreira, incumbem, ressalvada a competência dos
IV.
Em virtude do fim do estágio probatório de 12 meses.
Estados, as funções de polícia judiciária e a apuração
de infrações penais, exceto as militares.
a) Apenas I e II são corretas.
II.
A polícia federal, destina-se dentre suas atribuições,
b) Apenas II e III são corretas.
prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e
c) Apenas I e III são corretas.
drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem
d) Apenas II e IV são corretas.
prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos
nas respectivas áreas de competência.
3. Com relação às atribuições do Congresso Nacional, assinale
III.
A segurança pública é dever do Estado e poderá ser
a alternativa incorreta:
exercida pelo corpo de bombeiros militares.
a) Cabe dispor sobre a matéria de concessão de anistia.
IV.
Os Estados poderão constituir guardas municipais
b) Tem
competência
exclusiva
para
mudar
destinadas à proteção de seus bens, serviços e
temporariamente sua sede.
instalações, conforme dispuser a lei.
c) Mediante sanção do Presidente da República, cabe
dispor sobre o sistema tributário, arrecadação e
a) Apenas I e II são corretas.
distribuição de rendas.
b) Apenas II e III são corretas.
d) É de competência exclusiva do Congresso Nacional,
c) Apenas I e IV são corretas.
mediante sanção do Presidente da República, julgar
d) Apenas II e IV são corretas.
semestralmente as contas prestadas pelo Presidente
do Congresso e apreciar os relatórios sobre as 7. José, advogado, ingressa com alçao de cobrança em face de
execuções do plano de governo.
Maria, sem instrumento de mandato, objetivando evitar a
prescrição do direito de seu cliente. Diante destas
4. Assinale a alternativa incorreta:
informações, assinale a alternativa correta:
a) As decisões judiciais devem ser necessariamente
I.
O advogado se obrigará, mediante caução, a exibir o
fundamentadas sob pena de nulidade.
instrumento de mandato no prazo improrrogável de 15
b) É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
(quinze dias).
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
II.
Independentemente de intimação do juiz, o advogado
suscitada.
se obrigará a exibir o instrumento de mandato no prazo
c) O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram
de 30 dias.
opostos embargos declaratórios, poderá ser objeto de
III.
O advogado se obrigará independentemente de
recurso extraordinário, por faltar o requisito do
caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de
prequestionamento.
15 (quinze) dias, prorrogável até outros 15 (quinze), por
d) Cabem embargos de declaração unicamente para se
despacho do juiz.
obter o prequestionamento expresso no prazo de 5
IV.
Os atos, não ratificados no prazo, serão havidos por
dias.
inexistentes, respondendo o advogado por despesas e
perdas e danos.
a)
b)
c)
d)
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8.

Sobre a capacidade processual de representação em juízo, 13. João ingressa com ação de cobrança em face de José,
ativa e passivamente, assinale a alternativa incorreta:
porém, não traz aos autos quaisquer documentos que
a) O espólio será representado pelo inventariante.
pudessem comprovar a existência do direito que alega
b) A herança jacente ou vacante será representada pelo
possuir. Diante dessas informações, assinale a alternativa
administrador ou procurador.
incorreta:
c) O condomínio será representado pelo administrador
a) Petição inicial deve ser instruída com os documentos
ou pelo síndico.
indispensáveis à propositura da ação, sob pena de
d) A massa falida será representada pelo síndico.
indeferimento pelo juiz, extinguindo-se o feito sem
adentrar ao mérito.
b)
Petição inicial deve ser instruída com os documentos
9. De acordo com o Código de Processo Civil, assinale a
indispensáveis à propositura da ação, sob pena de
alternativa correta:
indeferimento pelo juiz, extinguindo-se o feito com
a) Da decisão que não admitir os embargos caberá
julgamento do mérito.
agravo, em 5 (cinco) dias, para o órgão competente
c) O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
para o julgamento do recurso.
constitutivo do seu direito.
b) Não há contra-razões de embargos infringentes.
d) O juiz intimará o autor para emendar ou completar a
c) Os embargos infringentes interrompem o prazo para a
peticão inicial no prazo de 10 dias.
interposição de outros recursos, por qualquer das
partes.
d) Cabem embargos infringentes quando o acórdão 14. De acordo com a Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/1980,
assinale a alternativa correta:
unânime houver julgado procedente a ação rescisória.
a) A execução fiscal poderá ser promovida contra o
responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias,
10. Sobre a ação de prestação de contas prevista do Código de
de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito
Processo Civil, assinale a alternativa correta:
público.
a) Tem por fim exigir a restituição da coisa depositada.
b) A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na
b) O autor dever requerer a citação do réu para no prazo
Procuradoria da Fazenda Nacional.
de 15 dias, aceitar a prestação de contas ou contestar a
c) O valor da causa será o da dívida constante da certidão,
ação.
sem os encargos legais.
c) As contas devem ser apresentadas na forma mercantil.
d) O executado ausente do país será citado por edital,
d) Competirá apenas a quem tiver o direito de exigi-las.
com prazo de 90 (noventa) dias.
11. Sobre a contestação na ação de consignação em
15. De acordo com a Lei de Licitações e contratos da
pagamento, assinale a alternativa correta:
Administração Pública, assinale a alternativa incorreta
I.
O réu pode alegar que foi justa a recusa.
sobre
a dispensa de licitação:
II.
O réu pode alegar que o depósito não se efetuou no
a)
Quando
a União tiver que intervir no domínio
prazo ou no lugar do pagamento.
econômico para regular preços ou normalizar o
III.
Se o réu alegar que o depósito não é integral, é lícito ao
abastecimento.
autor completá-lo, dentro de 5 dias.
b) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e
IV.
O réu pode alegar que não houve recusa ou mora em
objetos históricos, de autenticidade certificada, desde
receber a quantia ou coisa devida.
que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão
ou entidade.
a) Apenas I e II são corretas.
c) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
b) Apenas II e III são corretas.
d) Para contratação de profissional de qualquer setor
c) Apenas I, II e III são corretas.
artístico, diretamente ou através de empresário
d) Apenas I, II e IV são corretas.
exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.
12. De acordo com a Lei de Licitações e contratos da
Administração Pública, a licitação será processada e
16. Assinale a alternativa correta:
julgada, observando-se como princípios básicos:
a) O crédito tributário decorre da obrigação principal e
a) Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
acessória e tem a mesma natureza desta última.
igualdade.
b) Compete privativamente à autoridade administrativa
b) Da publicidade, da probidade administrativa, da
constituir o crédito tributário pelo lançamento.
legalidade, da onerosidade.
c) A revisão do lançamento só pode ser iniciada após a
c) Da universalidade, da unicidade, da vinculação ao
extinção ao direito da Fazenda Pública.
instrumento convocatório, da lealdade.
d) A remissão é modalidade de suspensão do crédito
d) Da moralidade, da igualdade, da isonomia, da
tributário.
anterioridade.
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17. De acordo com a Lei do mandado de segurança individual e 21. Sobre as normas gerais previstas no Código Tributário
coletivo, assinale a alternativa correta:
Nacional, assinalte a alternativa incorreta:
a) É cabível mandado de segurança contra os atos de
a) Somente a lei pode estabelecer a instituição de
gestão comercial praticados pelos administradores de
tributos ou a sua extinção.
empresas públicas, de sociedade de economia mista e
b) Os atos administrativos expedidos pelas autoridades
de concessionárias de serviço público.
administrativas entram em vigor 30 dias após a data da
b) Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias
sua publicação.
pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado
c) Interpretar-se-á literalmente a legislaçãoa tributária
de segurança.
que dispor sobre outorga de isenção.
c) Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se notifique
d) Os tratados e as convenções internacionais,
o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a
compreendem a expressão “legislação tributária”.
segunda via apresentada com as cópias dos
documentos, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) 22. Sobre os impostos previstos no Código Tributário Nacional,
dias, preste as informações.
assinale a alternativa correta:
d) Da sentença que denegar o mandado de segurança,
a) A base de cálculo do imposto sobre operações de
caberá recurso ordinário.
crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a
títulos e valores mobiliários é o preço do serviço.
b) O imposto sobre produtos industrializados é facultativo
18. O artigo 37, caput, da Constituição Federal enumera os
princípios básicos da Administração Pública. Sobre eles,
em função da essencialidade dos produtos e é
analise as afirmações abaixo e indique a alternativa correta:
cumulativo.
I.
Princípio da legalidade, segundo o qual, somente é
c) O imposto, de competência da União, sobre a
dado ao administrador realizar o que estiver previsto
transmissão de bens imóveis e de direitos a eles
em lei.
relativos tem como base de cálculo o valor venal dos
II.
Princípio da impessoalidade, que exige que a atuação
bens ou direitos transmitidos.
do administrador público seja voltada ao atendimento
d) O imposto, de competência da União, sobre operações
impessoal e geral.
relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica
III.
Princípio da moralidade estabelece a necessidade de
e minerais do país poderá ter como fato gerador o
toda a atividade administrativa atender aos deveres da
consumo, assim entendida a venda do produto ao
boa e honesta administração.
público.
IV.
Princípio da universalidade faz com que sejam
obrigatórios a divulgação e o fornecimento de 23. Sobre as obrigações de dar coisa certa, assinale a
informações de todos os atos praticados pela
alternativa correta:
Administração Pública.
a) Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá
este pelo equivalente, mais perdas e danos.
a) Apenas I e II são corretas.
b) A escolha pertence ao devedor, se o contrário não
b) Apenas III e IV são corretas.
resultar do título da obrigação; mas não poderá dar a
c) Apenas I, II e III são corretas.
coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor.
d) Apenas II, III, e IV são corretas.
c) A coisa será indicada, ao menos pelo gênero e pela
quantidade.
19. Dentre os princípios que regem a licitação, qualquer que
d) Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado,
seja sua modalidade, assinale a alternativa correta:
poderá o credor exigir o equivalente, ou aceitar a coisa
a) Procedimento formal, publicidade de seus atos,
no estado em que se acha, com direito a reclamar, em
igualdade entre licitantes.
um ou em outro caso, indenização das perdas e danos.
b) Sigilo na apresentação das propostas, inviolabilidade de
seus atos, edital.
24. Complete as lacunas:
c) Publicidade de seus atos, vinculação ao convite,
Segundo o artigo 360, inciso II do Código Civil, dá-se a
concorrência.
_____________ quando, em virtude de obrigação
d) Igualdade entre os participantes, isonomia na
_________________,
outro
_______________
é
apresentação das propostas, divulgação ao edital.
substituído ao antigo, ficando o ____________ quite com
este.
a) Compensação, nova, devedor, credor.
20. Com relação a obrigação tributária, complete as lacunas:
A obrigação _______________ surge com a ocorrência
b) Confusão, incerta, credor, devedor.
do/a ______________, tem por objeto o/a ____________
c) Remissão, certa, devedor, credor.
de tributo ou penalidade ____________.
d) Novação, nova, credor, devedor.
a) Acessória, fato gerador, prestação, positiva.
b) Principal, fato gerador, pagamento, pecuniária.
c) Acessória, lei tributária, prestação, lícita.
d) Principal, lei tributária, pagamento, tributária.
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25. De acordo com a Lei de Introdução ao Código Civil 30. Dentre os princípios e diretrizes que embasam a Seguridade
Brasileiro, assinale a alternativa incorreta:
Social, assinale a alternativa incorreta:
a) Será executada no Brasil a sentença proferida no
a) Universalidade da cobertura e do atendimento.
estrangeiro, desde que traduzida por intérprete
b) Uniformidade da base de finaciamento.
autorizado.
c) Seletividade e distributividade na prestação dos
b) É competente a autoridade judiciária brasileira, quando
benefícios e serviços.
for o réu domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser
d) Equidade na forma de participação no custeio.
cumprida a obrigação.
c) O juiz brasileiro, não conhecendo a lei estrangeira 31. O Direito Previdenciário mantém relações com outros
poderá exigir de quem a invoca prova do texto e da
ramos do Direito. Diante desta afirmativa, assinale a
vigência.
alternativa incorreta:
d) Os governos estrangeiros, bem como as organizações
a) Relações com o Direito Administrativo, pois a
de qualquer natureza, podem adquirir e alienar
Previdência Social é regida internamente por atos
posteriormente, a propriedade dos prédios necessários
administrativos normativos.
à sede dos agentes diplomáticos.
b) Relações com o Direito Constitucional, pois a
Constituição Federal inclui como direito social o Direito
26. De acordo com o artigo 96 do Código Civil Brasileiro, as
Previdenciário.
benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias.
c) Relações com o Direito Penal no que diz respeito aos
Diante desta informação, assinale a alternativa correta.
tipos penais previdenciários, como por exemplo, a
a) A construção de um quadra de tênis numa casa
sonegação de recolhimento das contribuições da
particular é considerada benfeitoria voluptuária, pois,
Seguridade Social.
não aumenta o uso habitual da coisa, ainda que a
d) Relações com o Direito Constitucional, pois a
tenha tornado mais agradável ou seja de elevado valor.
Constituição Federal dispõe sobre a competência da
b) A construção de uma garagem é considerada
União e dos Estados para legislar sobre a Seguridade
benfeitoria voluptuária, pois aumenta ou facilita o uso
Social.
da coisa.
c) A pintura de uma casa é considerada benfeitoria útil, 32. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Rio Grande
pois seu objetivo é o de conservar a coisa ou evitar que
da Serra, assinale a alternativa correta:
se deteriorize.
a) Dentre outras atribuições, competirá ao prefeito,
d) A instalação de aparelhos hidráulicos é considerado
desenvolver o sistema viário do Município.
benfeitoria voluptuária, pois, aumenta o uso habitual
b) Dentre outras atribuições, competirá ao prefeito,
da coisa, ainda que a tenha tornado mais agradável ou
encaminhar a Câmara, até 15 de março, a prestação de
seja de pequeno valor.
contas, bem como os balanços do exercício findo.
c) Dentre outras atribuições, competirá ao prefeito,
apresentar a Câmara, anualmente, até 20 de
27. Sobre os bens públicos, assinale a alternativa incorreta:
a) A ruas e estradas são bens de uso comum do povo.
dezembro, relatório circunstanciado sobre o estado das
b) Os bens públicos estão sujeitos a usucapião.
obras e dos serviços municipais, bem como o programa
c) As escolas públicas são bens de uso especial.
de administração para o ano seguinte.
d) Os bens públicos dominicais podem ser alienados,
d) Publicar, até trinta (30) dias após o encerramento de
observadas as exigências da lei.
cada semestre, relatórios resumido da execução
orçamentária.
28. A aquisição da propriedade imóvel por acessão pode darse:
33. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Rio Grande
a) Pela descoberta e pelo usucapião.
da Serra, assinale a alternativa correta:
a) Ao Município compete, privativamente, planejar o uso
b) Por plantações ou construções.
e a ocupação do solo em seu território, especialmente
c) Pelo usucapião e anticrese.
d) Por anticrese e aluvião.
na zona urbana.
b) Ao Município é permitido exigir ou aumentar tributo,
sem lei que o estabeleça.
29. Assinale a alternativa incorreta:
c) O mandato da Mesa será de quatro anos, vedada à
a) O domicílio civil é o lugar onde a pessoa estabelece sua
recondução para o mesmo cargo na eleição
residência com ânimo definitivo tendo, portanto, por
imediatamente subsequente.
critério a residência.
d) O processo legislativo municipal compreende a
b) O Código Civil estabelece a possibilidade de pluralidade
elaboração de medidas provisórias.
domiciliar.
c) Aquele que exerce profissão em lugares diversos, cada
um deles constituirá domicílio para as relações que lhes
corresponderem.
d) Muda-se a residência, transferindo o domicílio, com a
intenção manifesta de mudar.
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34. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Rio Grande 38. Ao analisar as palavras omelete, champanhe, cal e libido,
da Serra, assinale a alternativa incorreta:
verifica-se que:
a) As contas do Prefeito e da Câmara Municipal,
a) Todas pertencem ao gênero feminino.
prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara
b) Apenas duas pertencem ao gênero feminino.
dentro de sessenta (60) dias após o recebimento do
c) Apenas uma pertence ao gênero masculino.
parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão estadual
d) Todas pertencem ao gênero masculino.
a que for atribuída essa incumbência considerando-se
julgadas nos termos das conclusões desse parecer, se 39. Após análise das afirmações abaixo, aponte a alternativa
não houver deliberação dentro desse prazo.
correta:
b) A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do
I.
O plural de cabra-cega é cabra-cegas.
Município será exercida pela Câmara Municipal,
II.
O plural de coraçãozinho é coraçõezinhos.
mediante controle interno, e pelos sistemas de
III.
O plural de vulcão pode ser vulcãos.
controle externo do Executivo, instituídos em lei.
c) Somente por decisão de dois terços dos membros da
a) Apenas I e II estão corretas.
Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer
b) Apenas II e III estão corretas.
emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão
c) Apenas III está correta.
incumbido dessa emissão.
d) I, II e III estão corretas.
d) As contas do Município ficarão, durante sessenta dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, 40. Aponte a alternativa em que a correlação entre o adjetivo e
para exame e apreciação, o qual poderá questionara locução correspondente está incorreta:
lhes a legitimidade, nos termos da lei.
a) Olho de águia – olho aquilino.
b) Cheiro de enxofre – cheiro sulfúrico.
35. Segundo a Lei 8.429/1992, assinale a alternativa correta
c) Comida sem sabor – comida insípida.
que constituem atos de improbidade administrativa que
d) Problema de cabelo – problema cefálico.
causam lesão ao erário:
I.
Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou 41. Aponte a alternativa em que ao menos uma palavra
renda, bem como no que diz respeito à conservação do
destacada está escrita incorretamente:
patrimônio público.
a) Após séria discussão, foi escomungado da Igreja.
II.
Perceber vantagem econômica para intermediar a
b) Ademais, não satisfez os quesitos basilares.
liberação ou aplicação de verba pública de qualquer
c) Apesar de estrangeiro, era agiota.
natureza.
d) Ser isento ao pagamento foi um privilégio.
III.
Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se
enriqueça ilicitamente.
42. Aponte a alternativa que possui palavras antônimas:
IV.
Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de
a) Fragor – estrondo.
bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
b) Categórico – taxativo.
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II são corretas.
Apenas II e III são corretas.
Apenas I, II e IV são corretas.
Apenas I, III e IV são corretas.

c) Profuso – escasso.
d) Retalhar – delongar.

43. Indique a alternativa incorreta quanto à concordância
nominal:
a) Seguem os balancetes anexo ao relatório.
36. Dentre as palavras abaixo, aponte a sinônima da palavra
b) As três crianças resgatadas não estavam sós.
incauto:
c) Deixei aquela torta meio escondida.
a) Incisivo.
d) Rute disse aos professores: - Muito obrigada!
b) Variável.
c) Imprudente.
44. Sobre a oração abaixo, indique a alternativa correta:
d) Ufano.
Pedi-lhe um bombom.
a) O sujeito é indeterminado.
37. A alternativa em que todas as palavras se completam
b) O verbo é de ligação.
corretamente com as letras dos parênteses é:
c) “lhe” é predicativo do objeto.
a) A_ensão – a_essor. (sc)
d) “um bombom” é objeto direto.
b) _ouriço – en_aqueca. (ch)
c) Reb_liço – m_lambo. (o)
45. Assinale a alternativa incorreta quanto à pontuação:
d) Conten_ão – repreen_ão. (s)
a) No domingo, completamos dois anos de namoro.
b) Meus primos, meus tios, Luísa, Clara, compareceram à
formatura.
c) Estudou muito, todavia, desistiu de prestar a prova.
d) Rio Grande da Serra, 24 de outubro de 2010.
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46. O artigo 51 da Carta das Nações Unidas dispõe que “se não
há ataque armado, não há direito de autodefesa". Desta
forma, dentro da configuração geopolítica no início do
século XXI, pode-se supor que:
a) A intenção de Israel em atacar o Irã, devido ao anúncio
do presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, de ter
produzido o primeiro pacote de urânio enriquecido,
torna-se ilegal de acordo com a Carta das Nações
Unidas.
b) A tentativa de ataque nuclear proposto pela Índia ao
Nepal poderia ocorrer sem que houvesse ataques
anteriores pelo exército nepalês.
c) As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia têm
liberdade em atacar as tropas equatorianas nas áreas
de fronteira, mesmo que não exista eminente ameaça
de guerra.
d) Piratas somalis que sequestraram embarcações no
Oceano Índico não podem ser atacados pelos navios de
guerra de nações europeias.
47. A República Popular da Iugoslávia foi criada em 1945,
abrangendo as seguintes Repúblicas:
a) Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina,
Macedônia e Montenegro.
b) Sérvia, Hungria, Polônia, Croácia e Grécia.
c) Croácia, Macedônia, Bósnia, Eslovênia, Grécia e
Espanha.
d) Macedônia, Eslovênia, Bulgária, Polônia e Rússia.
48. O filme “Tropa de Elite 2 – O inimigo agora é outro”,
sucesso nacional de bilheteria, tem como personagem
principal o ator:
a) Tony Ramos.
b) Cauã Reymond.
c) Rodrigo Santoro.
d) Wagner Moura.
49. Um laboratório tem 240.000 cm³ de um remédio oftálmico
que será diluído em 870 ℓ de água destilada e embalado em
frascos que comportam 20 mℓ. Quantos desses frascos
serão necessários para embalar todo esse remédio?
a) 12.043.500.
b) 55.500.
c) 163.500.
d) 1.393.500.
50. Por quanto tempo tenho que aplicar R$ 4.500,00, para que
renda R$ 1.743,75, à taxa de 15% ao ano, no regime de
juros simples?
a) 2 anos e 10 meses.
b) 2 anos e 11 meses.
c) 2 anos e 7 meses.
d) 2 anos e 9 meses.
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