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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
Os benefícios que o chocolate traz à saúde 
23 de março de 2010 
 
Considerado um "pecado" para quem está de dieta, o 
chocolate tem sido saudado como um alimento nutritivo, 
graças aos altos níveis de antioxidantes contidos nele. 
Uma outra substância encontrada no cacau, matéria-prima 
do chocolate, conhecida como teobromina, é vista com 
otimismo pela comunidade médica, já que auxilia na 
manutenção do sistema nervoso. 
 
Um estudo recente realizado pela Imperial College London 
mostrou que o chocolate pode auxiliar no tratamento de 
tosses frequentes. Um outro composto, a feniletilamina, 
tem um importante papel na hora de melhorar o humor, 
enquanto os antioxidantes protegem a pele contra os raios 
UV. 
 
O chocolate preto, informou a pesquisa, também pode 
ajudar o sistema cardiovascular, por conta das substâncias 
contidas no cacau. Os benefícios à saúde são tantos que 
alguns médicos têm recomendado o consumo de 
chocolate no tratamento de algumas doenças. 
 
01. O autor afirma que o chocolate tem altos níveis de 
antioxidantes. Ele quer dizer que esse alimento: 
 

a) Possui elementos químicos em sua produção. 
b) Contém substâncias que inibem a oxidação. 
c) Inibe a produção de dióxido de carbono pelo 

organismo. 
d) Cura várias doenças. 
e) Evita várias doenças. 

 
02. Segundo o texto: 
 

a) O cacau, quando é matéria-prima do chocolate, é 
responsável pela cura de inúmeras doenças 
cardiovasculares. 

b) Os antioxidantes que estão presentes no 
chocolate foram considerados únicos 
responsáveis pela mudança de aspecto científico 
do chocolate. 

c) Algumas doenças serão tratadas exclusivamente 
com substâncias retiradas do cacau. 

d) Pesquisando os benefícios do alimento, cientistas 
perceberam que uma de suas substâncias auxilia 
o sistema nervoso. 

e) As doenças do sistema nervoso encontraram sua 
cura através do uso da teobromina. 

 
03. Quanto aos verbos no texto: 
 

I. ‘contidos’, ‘encontrada’ e ‘conhecida’, funcionam 
como adjetivos (qualificadores) 

II. A forma verbal ‘mostrou’ denota a 
inconclusividade da pesquisa no período do qual 
faz parte. 

III. ‘tem’, no segundo parágrafo, está no modo 
indicativo tempo presente usado para afirmação 
de uma verdade. 

 
 

Marque a afirmação correta sobre os itens I, II e III acima: 
 

a) III está em desacordo com a norma padrão da 
língua. 

b) Só I e III estão corretas. 
c) A II está errada porque define incorretamente o 

emprego da forma verbal. 
d) A I está incorreta por ignorar a conjugação à qual 

os verbos pertencem. 
e) Todas as afirmações contêm alguma inverdade. 

 
 
TEXTO 2 
 
O que torna os processadores Intel® Core™ 
2010 inteiramente novos tão inteligentes? 

 
Tecnologia Intel® HD Graphics1 
Prepare-se para encher os olhos com uma 
experiência visual impressionante. A tecnologia 
Intel® HD Graphics proporciona imagens mais 
nítidas, cores mais vibrantes e áudio e vídeo 
que parecem reais. E ela é integrada; não há 
necessidade de adicionar uma placa gráfica 
separada.  
 
 
04. Assinale a alternativa que NÃO contém uma 
característica da linguagem predominante no texto: 
 

a) O objetivo da mensagem é persuadir o 
destinatário, influenciando sua opinião sobre um 
produto dentre os demais. 

b) A mensagem emprega a linguagem típica da 
função conativa embora a linguagem mais 
adequada pra esse tipo de texto seja a apelativa. 

c) É comum empregar-se verbos no imperativo. 
d) Os verbos usados explicitam aquilo que o autor 

almeja conseguir: a adoção de determinada 
postura por parte do destinatário. 

e) A mensagem é centralizada no receptor. 
 
05. ‘E ela é integrada; não há necessidade de adicionar 
uma placa gráfica separada.’ 
 
Assinale a alternativa que contém uma nova disposição do 
período sem mudar-lhe o sentido: 
 

a) ‘E ela é integrada e por isso não há necessidade 
de adicionar uma placa gráfica separada.’ 

b) ‘E ela é integrada se não há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 

c) ‘Não há necessidade de adicionar uma placa 
gráfica separada caso ela seja integrada.’ 

d) ‘não há necessidade, nem ela é integrada, de 
adicionar uma placa gráfica separada.;  

e) ‘E ela é integrada; mas há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 
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Texto 3 
 

     
 
06. A partir da leitura e interpretação do texto podemos 
concluir que: 
 

I. As expressões da língua atuam em dois planos 
distintos: o figurativo e o literal. 

II. A incompreensão se dá devido a duas 
concepções diferentes da mesma língua, 
provavelmente ligadas à variante social. 

III. As palavras estabelecem entre si relações de 
sentido e, no caso da charge revelaram intenções 
e expectativas opostas dos interlocutores. 

 
Podemos considerar correta(s): 
 

a) Todas. 
b) Apenas a III. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) Apenas II. 

 
07. Marque a alternativa correta acerca da análise 
linguística do texto: 
 

a) Houve desvio da norma padrão no emprego do 
pronome demonstrativo na fala do motorista por 
representar um elemento que está próximo de 
quem se fala. 

b) Se houvesse a troca da forma verbal ‘vai’, por 
alguma das formas do verbo ‘chegar’, não teria 
havido incompreensão por parte do interlocutor. 

c) O emprego da conjunção condicional ‘si’, está de 
acordo com a norma padrão da língua. 

d) No caso de ‘mais’, em lugar da conjunção 
adversativa foi empregado um advérbio de 
intensidade. 

e) Em lugar de ‘vai fazê’, o emprego da forma ‘fará’, 
solucionaria o problema de incompreensão de 
todo o enunciado. 

 
TEXTO 4 
 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida: 
na mesma cabeça grande 
que a custo é que se equilibra, 
no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas 
e iguais também porque o sangue, 
que usamos tem pouca tinta. 
 

E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte 
de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença 
é que a morte severina 
ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida). 
 
08. ‘o sangue, 
que usamos tem pouca tinta.’ 
 
Qual a melhor análise do período acima? 
 

a) O autor criou uma metáfora para caracterizar a 
anemia do sangue dos retirantes. 

b) Podemos afirmar que ao referir-se apenas à 
coloração do sangue com sendo ele todo, o autor 
empregou o recurso da metonímia. 

c) Ao afirmar ‘sangue que usamos’ o autor 
empregou a figura da personificação. 

d) O autor empregou para caracterizar o sangue 
expressão usual no linguajar do povo nordestino 
criando uma paráfrase da mesma. 

e) O autor deu uma nova roupagem a um texto já 
conhecido. É o recurso que denominamos como  
‘intertexto’. 

 
09. Assinale a alternativa correta acerca do emprego dos 
vocábulos “Severino” e ‘severina’ e sua relação. 
 

a) ‘severina’ é um predicativo do sujeito ‘Severino’ e 
ambos significam a mesma coisa. 

b) “Severino” é um adjunto adnominal, palavra que 
serve para individualizar todos os retirantes. 
‘severina’, é sua forma feminina. 

c) “Severino” é substantivo próprio e ‘severina’ um 
adjetivo, tendo esses termos significados 
semelhantes já que ‘severina’ caracteriza todo 
aquele que vive como “Severino”. 

d) Sintaticamente a palavra ‘severina’ é um adjunto 
adnominal e seu significado advém da própria 
exclusão do sujeito oracional ‘Severino.’ 

e) Tanto ‘Severino’ quanto ‘severina’ particularizam 
seres de um único grupo e seus significados se 
confundem dentro do próprio texto. 

 
10. Assinale a alternativa correta: 
 

a) Podemos afirmar que em ‘mesma morte severina’, 
o advérbio concorda com o  substantivo 
‘severina’. 

b) Em ‘ e se somos severinos’, há uma conjunção 
subordinativa integrante. 

c) ‘que é a morte’  ‘que’ é partícula de realce 
possuindo função sintática definida. 

d) ‘morte igual’. O adjetivo ‘igual’ é um predicativo do 
sujeito. 

e) ‘antes’, em todas as vezes que aparece no texto, 
é adjunto adnominal de tempo. 
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2ª Parte – Conhecimentos Teoria Geral da 

Administração  
 
11. A Administração, desde os tempos da antigüidade, 
teve suas primeiras ‘definições’ a partir dos pensamentos 
de filósofos como, exceto:  

 
a) Sócrates 
b) Platão 
c) Aristóteles 
d) Karl Marx 
e) N.d.a.  

 
12. O maior ponto de influência da Igreja Católica para a 
Administração foi:  

 
a) Hierarquia de autoridade, um estado-maior e uma 

coordenação funcional 
b) A Igreja Católica não permitia opiniões e posições 

contrárias aos seus dogmas. 
c) Os monges franciscanos deixaram de lado a vida 

material para dedicarem-se aos pobres.  
d) As pinturas, esculturas e livros eram marcados 

pela temática religiosa na Idade Média.  
e) Sacerdotes católicos, em nome de Jesus Cristo, 

montaram um gigantesco esquema para matar 
todos os ‘hereges’ na Europa durante a Inquisição. 
 

13. A Organização Militar influenciou o aparecimento das 
Teorias da Administração. Resultam da organização militar 
daquela época 

 
I. A organização linear. 
II. O princípio da unidade de comando. 

III. A escala hierárquica. 
 

a) I apenas. 
b) II apenas.  
c) I e II apenas. 
d) II e III apenas.  
e) I, II e III.  

 
14. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na 
Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção, 
foi decorrente da necessidade dos empresários, de 
atender a demanda em expansão. A administração deve 
tão somente à Revolução Industrial o conceito de 
organização da empresa moderna, graças principalmente: 

 
a) Ao avanço tecnológico e descoberta de novas 

formas de energia, substituindo o modo artesanal 
por um industrial de produção. 

b) Ao custeamento de preços.  
c) Ao desemprego gerado pelas produções.  
d) Às lutas por melhores condições de trabalho. 
e) Às muitas horas de trabalho por dia por parte dos 

trabalhadores juntamente aos castigos físicos dos 
patrões.  

 
15. Sobre a Abordagem Clássica da Administração, 
analise as afirmativas a seguir:  

 
I. Podemos desmembrar a chamada Abordagem 

Clássica da Administração em duas escolas 
principais: Escola da Administração Científica 
(Taylor) e Teoria Clássica da Administração 
(Fayol). 

II. O crescimento acelerado e desorganizado das 
empresas, ocasionando uma gradativa 
complexidade na sua administração foi uma 
origem desta abordagem.  

III. Para Taylor, a organização e a Administração 
devem ser estudadas e tratadas empiricamente e 
não cientificamente. 
 

É correto afirmar que:  
 

a) Apenas I está correta.  
b) Apenas II está correta.  
c) Apenas III está correta.  
d) II e III estão corretas.  
e) Há uma afirmativa incorreta.  

 
16. Administração surgiu como ciência, através do 
surgimento da chamada Escola de Administração 
Científica (Taylor). Sobre isto, analise as afirmativas a 
seguir:  

 
I. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento, 

e o empirismo à ciência. 
II. A Falta de uniformidade das técnicas ou métodos 

de trabalho era apreciada por Taylor como um 
fator que contribuía para o melhor 
desenvolvimento da administração.   

III. O principal objetivo da Administração deve ser o 
de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão 
e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao 
empregado (identidade de interesses). 

IV. Taylor concluiu que a racionalização do trabalho 
operário deveria ser logicamente acompanhada de 
uma estruturação geral da empresa e que tornasse 
coerente a aplicação de seus princípios. 
 

É correto afirmar que:  
 

a) Há uma afirmativa incorreta.  
b) II e IV estão corretas.  
c) I e III estão incorretas.  
d) II e III estão corretas.  
e) I, II e III estão incorretas.  

 
17. O Estudo da Fadiga Humana tinha a finalidade de 
identificar os principais causadores da fadiga humana, uma 
vez que a fadiga era responsável por uma intensa queda 
de produtividade, e predispõe o trabalhador a, EXCETO:  

 
a) Diminuição da Produtividade.  
b) Perda de Tempo.  
c) Fortalecimento dos músculos. 
d) Acidentes.  
e) Diminuição da Capacidade de Esforço. 

 
18. A análise do trabalho consistia em decompor cada 
tarefa e cada operação da tarefa em uma série ordenada 
de movimentos simples. Essa análise apresentou as 
seguintes vantagens: 

 
I. Eliminar os movimentos inúteis e substituí-los por 

outros mais eficazes;  
II. Tornar mais racional a seleção e treinamento de 

pessoal; 
III. Melhorar a eficiência do operário e o rendimento 

da produção; 
IV. Distribuir uniformemente o trabalho, para que não 

haja períodos de falta ou excesso de trabalho;  
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a) I e II. 
b) I, II e IV. 
c) II e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, II, III e IV.  

 
19. O desenho de cargos é a maneira pela qual um cargo 
é criado, projetado e combinado com outros cargos para 
execução das tarefas maiores. A simplificação no desenho 
de cargos manuais permite as seguintes vantagens, 
EXCETO:  

 
a) Admissão de empregados com qualificações 

mínimas e salários menores. 
b) Aumento dos custos de treinamento.  
c) Redução da possibilidade de erros na execução.  
d) Facilidade de supervisão. 
e) Aumento da eficiência do trabalhador. 

 
20. A Teoria Clássica da Administração' foi idealizada por 
Henri Fayol. Ele tentou definir os Princípios Gerais de 
Administração. Segundo Fayol, o princípio que consiste em 
visualizar um plano e assegurar seu sucesso recebe a 
seguinte denominação:  

 
a) Divisão do trabalho. 
b) Unidade de direção. 
c) Iniciativa. 
d) Cadeia escalar. 
e) Centralização. 

 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
 
21. Ao se verificar que a matéria de fato ou de direito, em 
que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou 
juridicamente inadequada ao resultado obtido, temos vício 
do ato administrativo em relação a:  

 
a) Forma 
b) Sujeito 
c) Motivo 
d) Finalidade 
e) Objeto  

 
22. O servidor público pode ter suas férias interrompidas 
em alguns casos previstos em lei. Assinale a hipótese que 
não se inclui neste rol de previsão legal.  

 
a) Serviço militar.  
b) Calamidade pública. 
c) Convocação para júri.  
d) Comoção interna. 
e) Necessidade do serviço declarada por sua chefia 

imediata. 
 
23. A categoria de imóvel não conhecida pelo Direito Civil 
é:  

 
a) Natureza 
b) Acessão intelectual 
c) Acessão física 
d) Determinação legal 
e) Fungibilidade  

 
 
 
 

24. Sobre a responsabilidade civil do Estado, analise as 
afirmativas a seguir:  

 
I. A ação regressiva da administração condenada a 

indenizar a vítima do dano prescinde de 
comprovação de culpa do funcionário.  

II. Todo ato ou omissão de agente administrativo, 
desde que lesivo e injusto, é reparável pela 
Fazenda Pública, sem se indagar se constitui ato 
de império ou de gestão.  

III. O exercício das funções do servidor público com 
abuso de poder exclui a responsabilidade 
objetiva do Estado.  

 
Podemos afirmar que:  
 

a) Apenas I está correta.  
b) Apenas II está correta.  
c) Apenas III está correta.  
d) Apenas I e II estão corretas.  
e) Apenas II e III estão corretas.  

 
25. Como regra geral, no direito pátrio, o negócio jurídico 
inspira-se pelo princípio da forma:  

 
a) Especial 
b) Livre 
c) Consensual 
d) Particular 
e) Pública  

 
26. Sobre o ato administrativo, considere (V) para 
afirmativa verdadeira e (F) para falsa.  

 
(   )  Sujeito é aquele a quem a lei atribui competência 

para a prática do ato administrativo. 
(   )  Decreto é a forma de que se revestem os atos 

individuais ou gerais, emanados do chefe do poder 
Executivo (Presidente da República, Governador e 
Prefeito)   

(   )  O ato discricionário pelo qual a administração 
pública reconhece a legalidade de um ato jurídico 
recebe o nome de homologação.  
 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

a) V – F – F.  
b) V – F – V.  
c) F – F – F.  
d) V – V – F.  
e) V – V – V.  

 
27. Conforme o Código Civil, considere (V) para afirmativa 
verdadeira e (F) para falsa.  

 
(   )  O devedor, nas obrigações negativas, é havido por 

inadimplente desde o dia em que executou o ato 
de que se devia abster.  

(   )  É necessário que o credor alegue, para exigir a 
pena convencional, e demonstre prejuízo efetivo.   

(   )  O devedor, havendo mora do credor, fica livre da 
responsabilidade pela conservação da coisa 
devida, estando autorizado a abandoná-la.  
 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

a) V – F – F.  
b) V – F – V.  
c) F – F – F.  
d) V – V – F.  
e) V – V – V.  
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28. Sobre as contribuições de melhoria, analise as 
afirmativas a seguir:  

 
I. Não existe limitação quanto ao valor a ser cobrado 

pela entidade tributante.  
II. O Município de Recife pode instituir contribuição 

de melhoria em função de obra executada pela 
União em seu território.  

III. Pode ser instituído pela União, pelos Estados, 
Distrito Federal, exceto pelos Municípios.  

 
Está correto o que se afirma em:  
 

a) I apenas.  
b) II apenas. 
c) III apenas.  
d) I e II apenas.  
e) Nenhuma das afirmativas.  

 
29. Assinale o fato gerador do IR:  

 
a) Saída de produtos nacionais ou nacionalizados do 

território nacional. 
b) Entrada de mercadoria estrangeira no território 

nacional. 
c) Aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica 

de renda ou proventos de qualquer natureza.  
d) Propriedade, domínio útil ou posse de imóvel por 

natureza, fora da zona urbana.  
e) Saída de mercadorias do estabelecimento 

industrial ou equiparado a industrial.  

30. É o único imposto que incide sobre o ouro quando uma 
lei como ativo financeiro ou instrumento cambial:  

 
a) ITR 
b) IPI 
c) IGF 
d) IE 
e) IOF  

 
31. Assinale a afirmativa incorreta sobre o IPVA:  
 

a) Pode ser progressivo. 
b) Recolhimento anual. 
c) Fato gerador: propriedade de barco, carro, moto e 

avião. 
d) 50% da sua arrecadação pertence ao Município 

onde o veículo foi licenciado. 
e) Incide sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias.  
 
32. O único imposto com lançamento de ofício:  
 

a) ISS 
b) IPVA 
c) ICMS 
d) IPTU 
e) II  

 
33. A seletividade e a não-cumulatividade são 
características do:  
 

a) IPI 
b) IE 
c) IR 
d) IOF 
e) IEG  

 

34. Os impostos a seguir têm objeto de incidência pessoal, 
exceto:  

 
a) ITR 
b) IGF 
c) IR 
d) II 
e) IPVA  

 
 
TEXTO I 
 

Visa garantir o valor real dos benefícios prestados 
pela seguridade social. Para isso, há garantia de 
reajustamento periódico dos proventos e pensões, 
aplicando, para os que ganham até 8 salários, o reajuste 
pelo INPC. 

 
35. O texto I refere-se ao seguinte princípio:  
 

a) Princípio da uniformidade e equivalência. 
b) Princípio da seletividade e distributividade na 

prestação.  
c) Princípio da irredutibilidade de benefícios. 
d) Princípio da solidariedade. 
e) Princípio da diversidade na base de 

financiamento. 
 
TEXTO II 
 

Os direitos e benefícios da seguridade social deve 
abranger de forma isonômica, tanto as populações 
urbanas como as rurais.. 

 
36. O texto II refere-se ao seguinte princípio:  
 

a) Princípio da uniformidade e equivalência. 
b) Princípio da seletividade e distributividade na 

prestação.  
c) Princípio da irredutibilidade de benefícios. 
d) Princípio da solidariedade. 
e) Princípio da diversidade na base de 

financiamento. 
 
37. Quanto à estabilidade ou mutabilidade da Constituição, 
relacione os termos a seguir:  

 
I. Imutável 

II. Rígida: 
III. Flexível: 
IV. Semi-rígida 

 
(   )  Permite que a constituição seja mudada mas, 

depende de um procedimento solene que é o de 
Emenda Constitucional que exige 3/5 dos 
membros do Congresso Nacional para que seja 
aprovada.   A rigidez é caracterizada por um 
processo de aprovação mais formal e solene do 
que o processo de aprovação de lei ordinária, que 
exige a maioria simples. 

(   )  Aquela em que o processo de modificação só é 
rígido na parte materialmente constitucional e 
flexível na parte formalmente constitucional. 

(   )  Constituições onde se veda qualquer alteração, 
constituindo-se relíquias históricas – imutabilidade 
absoluta. 

 
 






AEDECCA/FACHUCA     
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 01 - Cargo 08 – Professor Auxiliar – Direito Público e Privado. 
Página 6 de 6 

(   )  O procedimento de modificação não tem qualquer 
diferença do procedimento comum de lei ordinária   
Alguns autores a denominam de Constituição 
Plástica, o que é arriscado porque pode ter 
diversos significados.   Ex.: as constituições não 
escritas, na sua parte escrita elas são flexíveis. 

 
A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

a) II – IV – II – I.  
b) I – II – III – IV.  
c) I – III – IV – II.  
d) IV – III – I – II.  
e) II – IV – I – III.  

 
38. Considere as afirmativas a seguir:  
 

I. Constituição é a organização jurídica fundamental 
de um Estado. 

II. O conceito de Constituição material transcende o 
conceito de Constituição formal, ela é ao mesmo 
tempo, menor que a formal e mais que esta = 
nem todas as normas do texto são constituição 
material e há normas fora do texto que são 
materialmente constitucionais. 

III.  Regras de matéria constitucional são as regras 
que dizem respeito ao poder, portanto, são as 
que cuidam da organização do Estado e dos 
poderes constituídos, modo de aquisição e 
exercício do poder, as garantias e direitos 
fundamentais, elementos sócio-ideológicos, etc. 

IV. Todas as regras que estão na Constituição são 
regras materialmente constitucionais.   

 
Podemos afirmar que:  
 

a) I, II e III estão corretas.  
b) II e IV estão corretas.  
c) II e III estão corretas.  
d) Apenas I está correta.  
e) Todas estão corretas.  

 
39. A doutrina é uma das fontes subsidiárias do direito, é 
uma forma expositiva e esclarecedora do direito feita pelo 
jurista a quem cabe o estudo aprofundado da ciência. A 
doutrina também admite 03 espécies. A espécie de 
doutrina que é esclarecedora do direito, revelando-o e 
interpretando-o é chamada de:  
 

a) Dogmática 
b) Técnica 
c) Crítica 
d) Indireta 
e) Real  

 
40. Assinale a alternativa que não está correta sobre a 
Organização do Estado.  
 

a) A União é uma pessoa jurídica de direito público 
interno. É autônoma, uma vez que possui 
capacidade de auto-organização, autogoverno, 
auto-administração e autolegislação, configurando 
a autonomia financeira, administrativa e política. 

b) Embora a União se confunda com o Estado 
Federal (República Federativa do Brasil), não 
poderá representá-lo internacionalmente. 

 
 
 

c) As terras devolutas (terras vazias) situadas na 
faixa de fronteira (faixa de 150 Km largura ao 
longo das fronteiras terrestres voltadas para 
defesa do território nacional) são bens públicos 
dominicais pertencentes à União. As demais, 
desde que não tenham sido trespassadas aos 
Municípios, são de propriedade dos Estados. 

d) A União, para efeitos administrativos, poderá 
articular sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando a seu 
desenvolvimento e à redução das desigualdades 
regionais. 

e) Os Estados são pessoas jurídicas de direito 
público interno. São autônomos, uma vez que 
possuem capacidade de auto-organização, 
autogoverno, auto-administração e 
autolegislação. 
 

 
 
 

FIM DO CADERNO 







