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Prova A 
 
Cargo: Procurador 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o poema a seguir e responda as questões 01 e 02. 
 
A Ronda Noturna 
 
Noite cerrada, tormentosa, escura, 
Lá fora. Dormem em trevas o convento. 
Queda imoto o arvoredo. Não fulgura 
Uma estrela no torvo firmamento. 
Dentro é tudo mudez. Flébil murmura, 
De espaço a espaço, entanto, a voz do vento: 
E há um rasgar de sudários pela altura, 
Passo de espectros pelo pavimento… 
Mas, de súbito, os gonzos das pesadas 
Portas rangem… Ecoa surdamente 
Leve rumor de vozes abafadas. 
E, ao clarão de uma lâmpada tremente, 
Do claustro sob as tácitas arcadas 
Passa a ronda noturna, lentamente… 
Olavo Bilac 
 
01. Identifique a alternativa correta quanto ao poema de Olavo 
Bilac: 
a) Apenas descreve um ambiente. 
b) Expõe um sentimento. 
c) Apresenta narração e descrição. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
02. Assinale a alternativa correta quanto A Ronda Noturna: 
a) Corresponde a uma tentativa de convencer os leitores de que o 

eu lírico viu fantasmas percorrendo os corredores de um 
convento. 

b) Corresponde a um poema narrativo em que predomina a 
descrição pouco pessoal do entorno e da atmosfera noturna de 
um convento, seguida de um evento que quebra parte do silêncio 
que envolve o local. 

c) Corresponde apenas a descrição impessoal, distanciada, da 
atmosfera que envolve um convento. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Leia o texto e responda as questões de 03 a 06. 
 
Uma interrupção no consumo de açúcar pode levar à 
depressão? 
 

Se a dieta exigir o corte radical dos carboidratos (e não apenas 
do açúcar), isso pode ocorrer. A explicação dos especialistas está 
na química cerebral. Os carboidratos funcionam como matéria-
prima indispensável à síntese de serotonina, o neurotransmissor 
associado à sensação de bem-estar. Uma queda brusca na oferta 
desse nutriente pode levar a uma redução considerável nas taxas 
de serotonina e, com isso, suscitar sintomas de depressão. Além 
disso, o consumo de doces, especificamente, eleva as taxas de 
outro neurotransmissor: a dopamina, associada à sensação de 
prazer. Essa relação explica, por exemplo, por que pessoas com 
sintomas de depressão ou alterações de humor muitas vezes 
aumentam o consumo de doces. 
 
Veja, São Paulo, n. 1971, p. 96, 30 ago 2006. 
 
03. Identifique a alternativa correta em que indica, segundo o texto, 
por que a dieta que elimina carboidratos e açúcar, pode provocar 
depressão: 
a) Devido à redução de dois neurotransmissores essenciais ao 

organismo, a serotonina e a dopamina, que aumentam a boa 
disposição e o bom humor nas pessoas. 

b) Devido ao aumento de dois neurotransmissores essenciais ao 
organismo, a serotonina e a dopamina, que aumentam a boa 
disposição e o bom humor nas pessoas. 

c) Devido à extinção de dois neurotransmissores essenciais ao 
organismo, a serotonina e a dopamina, que aumentam a boa 
disposição e o bom humor nas pessoas. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
04. Assinale a alternativa correta quanto ao sentido do título do 
texto. Excluir o açúcar da alimentação pode causar depressão? 
Por quê?  
a) Sim, porque os carboidratos produzem um neurotransmissor, a 

serotonina, que provoca sensações de satisfação. Portanto, seria 
necessário tirar, além do açúcar, os carboidratos. 

b) Não, porque os carboidratos produzem um neurotransmissor, a 
serotonina, que provoca sensações de satisfação. Portanto, seria 
necessário tirar, além do açúcar, os carboidratos. 

c) Às vezes, porque os carboidratos produzem um 
neurotransmissor, a serotonina, que provoca sensações de 
satisfação. Portanto, seria necessário tirar, além do açúcar, os 
carboidratos. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
05. Identifique a alternativa correta quanto a ausência da crase na 
palavra “as” da oração: “além disso, o consumo de doces, 
especificamente, eleva as taxas de outro neurotransmissor...”:  
a) o verbo elevar é transitivo direto, portanto não necessita de 

preposição depois dele. Nesse caso, “as” é apenas o artigo 
definido feminino que determina o adjetivo “taxas”. Seria 
necessário que houvesse a preposição “a” para a ocorrência da 
crase. 

b) o verbo elevar é transitivo indireto, portanto não necessita de 
preposição depois dele. Nesse caso, “as” é apenas o artigo 
definido feminino que determina o substantivo “taxas”. Seria 
necessário que houvesse a preposição “a” para a ocorrência da 
crase. 

c) o verbo elevar é transitivo direto, portanto não necessita de 
preposição depois dele. Nesse caso, “as” é apenas o artigo 
definido feminino que determina o substantivo “taxas”. Seria 
necessário que houvesse a preposição “a” para a ocorrência da 
crase. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
06. Assinale a alternativa correta quanto a retirada do artigo 
indefinido “uma” que está diante do substantivo redução: 
a) Não haveria crase, pois, nesse caso o substantivo seria 

determinado pelo artigo indefinido feminino (... pode levar a 
redução ...). 

b) Não haveria crase, pois, nesse caso o substantivo seria 
determinado pelo artigo definido feminino (... pode levar a 
redução ...). 

c) Haveria crase, pois, nesse caso o substantivo seria determinado 
pelo artigo definido feminino (... pode levar à redução ...). 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
07. Identifique a alternativa correta quanto a preposição ou 
contração adequada: 
I – O motorista mostrou-se atencioso com (para com) a passageira 
de meia idade.  
II – Nem sempre somos passíveis de mudanças em nossos 
hábitos. 
III – O gerente parecia propenso a dar-lhe uma nova chance. 
a) Apenas I esta correta. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
08. Assinale a alternativa correta em que os verbos estejam no 
pretérito imperfeito do indicativo de forma adequada:  
I – Na oficina, precisa-se de torneiros mecânicos com experiência. 
II – Tu e ela sabias o motivo do adiamento do concurso? 
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III – Alguns de nós acreditávamos na redução do aquecimento 
global. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Leia o texto e responda as questões de 09 a 13. 
 
Sol, inimigo da visão 

 
A exposição excessiva aos raios solares aumenta o risco de 
problemas nos olhos. Mas a maioria dos brasileiros desconhece o 
poder dessa ameaça. 

 
Uma pesquisa divulgada na última semana mostrou que nove 

em cada dez brasileiros não têm conhecimento dos prejuízos que 
o sol pode causar à saúde dos olhos. O trabalho, realizado pelo 
Ibope e patrocinado pela empresa Transitions Optical do Brasil, 
ouviu duas mil pessoas no País. Quando perguntadas sobre os 
efeitos nocivos da exposição prolongada ao sol, elas citaram o 
risco aumentado para câncer de pele, a ocorrência de 
queimaduras e o surgimento de rugas. Os danos à visão nem 
apareceram na lista. 

O problema é que o sol pode também se tornar um inimigo dos 
olhos. Além de causar irritação, os raios ultravioleta podem 
provocar queimadura na córnea e até mesmo tumores. Seus 
estragos serão proporcionais ao início da exposição - se desde 
criança, por exemplo - e do quanto ela foi demasiada. "Os raios 
solares têm efeito cumulativo nos olhos", explica o oftalmologista 
Newton Kara José Junior, chefe do setor de catarata do Hospital 
das Clínicas de São Paulo. "E a maior parte desse acúmulo ocorre 
antes dos 18 anos de idade", completa. Isso ocorre porque até 
essa faixa etária a córnea e o cristalino permitem a entrada de 
muita radiação, ao contrário do que ocorre na idade adulta. Nesse 
caso, as duas estruturas conseguem oferecer alguma proteção, 
embora ela não seja total. 
[...] 
 
Prejuízos à vista 
 
Retina – Provoca atrofia das células da superfície da estrutura 
responsável pela formação das imagens. Isso prejudica a visão 
periférica.  
Conjuntiva – Pode levar ao ressecamento dessa membrana 
transparente que cobre a parte branca do olho. A alteração 
contribui para o surgimento do pterígio (espessamento da 
membrana) e até de tumores. 
Córnea – Pode causar queimaduras, resultando em irritação e 
muita dor. 
Cristalino – Acelera o envelhecimento da lente. Essa condição 
favorece o surgimento precoce da catarata.  
  
IstoÉ, São Paulo, p. 77, 8 abr. 2009 – Três Editorial LTDA. 
 
09. Identifique a alternativa correta em que o “efeito cumulativo” 
causado pelos raios solares nos olhos é preocupante:  
a) Porque o jovem está mais exposto aos efeitos da radiação, no 

qual a córnea e o cristalino protegem ainda menos que na fase 
adulta e é nessa faixa etária que existe, às vezes, pouca 
informação sobre esses problemas. 

b) Porque o idoso está mais exposto aos efeitos da radiação, no 
qual a córnea e o cristalino protegem ainda menos que na fase 
adulta e é nessa faixa etária que existe, às vezes, pouca 
informação sobre esses problemas. 

c) Porque o jovem está mais exposto aos efeitos da radiação, no 
qual a córnea e o cristalino protegem ainda mais que na fase 
adulta e é nessa faixa etária que existe, às vezes, pouca 
informação sobre esses problemas. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

10. Assinale a alternativa correta quanto a concordância do verbo 
em que o sujeito é o pronome relativo “que” na frase “Pode levar 
ao ressecamento dessa membrana transparente que cobre a parte 
branca do olho.”: 
a) cobre concorda com o antecedente do pronome que (essa 

membrana transparente); por isso está na segunda pessoa do 
singular. 

b) cobre concorda com o antecedente do pronome que (essa 
membrana transparente); por isso está na terceira pessoa do 
singular.  

c) cobre não concorda com o antecedente do pronome que (essa 
membrana transparente); por isso está na terceira pessoa do 
singular. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
11. Identifique a alternativa correta em que o verbo está no plural 
porque o sujeito é composto: 
a) Em “... acelera o envelhecimento da lente...” 
b) Em “... pode causar queimaduras...” 
c) Em “... a córnea e o cristalino permitem a entrada de muita 

radiação, ao contrário do...”  
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
12. Assinale a alternativa correta quanto ao pronome pessoal, que 
é o sujeito e com o qual o verbo concorda na frase “... elas citaram 
o risco aumentado para câncer de pele... “ indicando o termo que 
esse pronome retoma e que poderia ser o sujeito se colocado 
nessa frase: 
a) Dez brasileiros. 
b) Duas mil pessoas. 
c) Empresa Transitions Optical do Brasil. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
13. Identifique a alternativa correta indicando o motivo dos verbos 
concordarem no singular na frase abaixo do título: 
a) Porque a forma nominal “aumenta” concorda com o núcleo do 

sujeito “simples exposição”. “Desconhece” também concorda 
com o núcleo da expressão coletiva “maioria”, que faz parte do 
sujeito simples. 

b) Porque a forma verbal “aumenta” concorda com o núcleo do 
sujeito composto “exposição”. “Desconhece” também concorda 
com o núcleo da expressão coletiva “maioria”, que faz parte do 
sujeito simples. 

c) Porque a forma verbal “aumenta” concorda com o núcleo do 
sujeito simples “exposição”. “Desconhece” também concorda 
com o núcleo da expressão coletiva “maioria”, que faz parte do 
sujeito simples. 

d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Leia os textos e responda as questões de 14 a 16. 
 
Texto 1 
 
Grinaldas e véus brancos, véus de neve, 
véus e grinaldas purificadores, 
vão as Flores carnais, as alvas Flores 
do Sentimento delicado e leve. 
[...] 
 
SOUSA, João da Cruz e. Primeira comunhão. Broquéis. Belo 
Horizonte: Edições HG 2002. p. 38. (Fragmento). 
 
Texto 2 
 
[...] 
E as ânsias e os desejos infinitos 
vão com os arcanjos formulando ritos 
da Eternidade que nos Astros canta... “ 
 
SOUSA, João da Cruz e. Siderações. Broquéis. Belo Horizonte: 
Edições HG 2002. p. 14. (Fragmento). 
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14. Assinale a alternativa que revela a obsessão de Cruz e Souza 
pela cor branca no Texto 1: 
a) brancos, véus, neve.  
b) brancos, neve, alvas. 
c) brancos, carnais, alvas. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
15. Identifique a alternativa correta quanto aos substantivos na 
oração “Grinaldas e véus brancos, véus de neve” no Texto 1: 
a) véus, brancos. 
b) grinaldas, brancos.  
c) grinaldas, véus. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
16. Assinale a alternativa com relação ao Texto 2, em que o 
adjetivo infinitos concorda com o substantivo em: 
a) desejos e arcanjos. 
b) ânsias e arcanjos. 
c) ânsias e desejos. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A Comissão de Conciliação Prévia de que trata a Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, instituída no âmbito da empresa, será 
composta de: 
a) no mínimo quatro membros e no máximo de doze membros. 
b) no mínimo de seis membros e no máximo de dezoito membros. 
c) no mínimo oito membros e no máximo de quatorze membros. 
d) no mínimo de dois membros e no máximo de dez membros. 
 
18. O jus postulandi das partes, de que trata o art. 791 da CLT, 
não se aplica: 
a) na ação rescisória de competência do Tribunal Superior do 

Trabalho. 
b) na ação cautelar interposta perante os Tribunais Superior do 

Trabalho. 
c) no mandado de segurança impetrado perante o Tribunal 

Superior do Trabalho. 
d) todas as alternativas anteriores. 
 
19. Não se considera como fonte formal justrabalhista heterônoma: 
a) convenção coletiva de trabalho. 
b) medida provisória. 
c) sentenças normativas. 
d) tratados internacionais ratificados pelo país. 
 
20. Em caso de prorrogação do horário normal do trabalho, antes 
da do início da sobrejornada, é obrigatória a concessão de 
intervalo de descanso à empregada pelo período mínimo de: 
a) dez minutos. 
b) trinta minutos. 
c) quinze minutos. 
d) uma hora. 
 
21. O prazo de vigência de contrato de parceria público-privada, 
compatível com a amortização dos investimentos realizados, nos 
termos da Lei Federal nº 11.079/2.004, será: 
a) não inferior a três anos, nem superior a vinte anos. 
b) não inferior a cinco anos, nem superior a trinta e cinco anos, 

incluindo eventual prorrogação. 
c) não inferior a dez anos, nem superior a trinta anos, permitida 

uma única prorrogação nesse último caso. 
d) pelo prazo mínimo de dois anos, e prazo máximo de cinqüenta 

anos. 
 
22. Nos contratos de parceria público-privada, a contraprestação 
da Administração Pública poderá ser feita mediante: 
a) cessão de créditos não tributários. 
b) outorga de direitos sobre bens públicos dominicais. 
c) outorga de direitos em face da Administração Pública. 
d) todas as alternativas estão corretas. 

23. Supondo-se a hipótese de determinada pessoa falsamente se 
intitular funcionário público, agindo com dolo, ab initio, para induzir 
outrem, com o propósito de auferir vantagem ilícita, fica 
caracterizado o crime de; 
a) estelionato. 
b) exercício funcional ilegalmente antecipado. 
c) usurpação de função pública. 
d) corrupção ativa. 
 
24. O responsável pelo Departamento de Contabilidade da 
Prefeitura Municipal, dolosamente suprime contribuição social 
previdenciária, deixando de lançar mensalmente nos livros de 
contabilidade da Prefeitura as quantias descontadas dos 
segurados, incorrendo no crime previsto no art. 337-A do Código 
Penal. Tal dispositivo legal prevê hipótese de extinção de 
punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as 
contribuições, importâncias e valores, prestando as devidas 
informações à previdência social, na forma definida em lei ou 
regulamento: 
a) até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. 
b) antes do início da ação fiscal. 
c) até o recebimento da denúncia pelo Judiciário. 
d) até o julgamento final da ação fiscal. 
 
25. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública e interesse social, havendo 
divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, 
fixado na sentença, incidirão juros compensatórios, cuja base de 
cálculo, segundo o Supremo Tribunal Federal será: 
a) a diferença eventualmente apurada entre cinquenta por cento do 

preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. 
b) a diferença eventualmente apurada entre quarenta por cento do 

preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. 
c) a diferença eventualmente apurada entre oitenta por cento do 

preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. 
d) a diferença eventualmente apurada entre sessenta por cento do 

preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença. 
 
26. O Ministério Público não tem legitimidade para interpor ação 
civil pública para veicular pretensões que envolvam: 
a) tributos. 
b) indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado. 
c) contribuições previdenciárias. 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 
27. Da decisão concessiva de liminar em ação civil pública, com 
justificação prévia, caberá agravo, nos termos da Lei Federal n° 
7.347/1985. A requerimento de pessoa jurídica de direito público 
interessada, para evitar grave lesão à ordem pública, poderá o 
Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do 
respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão 
fundamentada, da qual caberá: 
a) agravo, no prazo de dez dias a partir da publicação do ato. 
b) agravo, no prazo de cinco dias a partir da publicação do ato. 
c) recurso especial, no prazo de quinze dias a partir da publicação 

do ato. 
d) recurso ordinário, no prazo de quinze dias a partir da publicação 

do ato. 
 
28. Nos termos do Código de Processo Civil, nas execuções em 
geral, em se tratando de obrigações alternativas, quando a escolha 
couber ao devedor, este será citado para exercer a opção e 
realizar a prestação dentro do prazo de: 
a) cinco dias. 
b) dez dias. 
c) quinze dias. 
d) trinta dias. 
 
29. Nas obrigações de fazer ou não fazer, o Código de Processo 
Civil permite que o credor, querendo, pode executar ou mandar 
executar, sob sua direção e vigilância, as obras e trabalhos 
necessários à prestação do fato, tendo direito de preferência em 
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relação ao terceiro, havendo igualdade de condições. Esse direito 
de preferência, a partir da proposta efetuada pelo terceiro, deverá 
ser exercido no prazo de: 
a) cinco dias. 
b) dez dias. 
c) quarenta e oito horas. 
d) três dias. 
 
30. O Código de Processo Civil, a respeito da alienação em hasta 
pública, prevê hipótese de dispensa de publicação do 
correspondente edital quando o valor do bem penhorado não 
exceder: 
a) cem vezes o valor do salário mínimo vigente na data da 

avaliação. 
b) oitenta vezes o valor do salário mínimo vigente na data da 

publicação. 
c) sessenta vezes o valor do salário mínimo vigente na data da 

publicação. 
d) nenhuma das alternativas está correta. 
 
31. Na ação rescisória, o Código de Processo Civil exige que o 
autor comprove junto da petição inicial, depósito a título de multa, 
caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada 
inadmissível ou improcedente. Esse depósito será na importância 
de: 
a) cinco por cento sobre o valor da causa. 
b) um por cento sobre o valor da causa. 
c) dois por cento sobre o valor da causa. 
d) dez por cento sobre o valor da causa. 
 
32. Da decisão de liquidação de sentença, nos termos do art. 475-
H, do Código de Processo Civil, caberá: 
a) recurso inominado. 
b) agravo retido. 
c) apelação. 
d) agravo de instrumento. 
 
33. Estatui o Código Civil que o exercício incontestado e contínuo 
de uma servidão aparente, havendo justo título e boa-fé, autoriza o 
interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, 
valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a 
usucapião. Para tanto, o exercício incontestado e contínuo da 
servidão deverá se dar pelo prazo de: 
a) três anos. 
b) dez anos. 
c) quatro anos. 
d) dois anos. 
 
34. A respeito do endosso, nos termos do Código Civil, é correto 
afirmar que: 
a) possui eficácia o endosso submetido ao advento de evento certo 

(a termo). 
b) possui eficácia o endosso submetido ao advento de evento 

incerto (a condição). 
c) o endosso parcial é válido. 
d) todas as demais alternativas estão incorretas. 
 
35. A respeito da Constituição de Renda (obrigação de prestação 
periódica a outra pessoa, a título gratuito), prevista no Código Civil, 
é correto afirmar que: 
a) a constituição de renda dispensa escritura pública. 
b) a constituição de renda em favor de pessoa que 

comprovadamente esteja acometida de moléstia e em razão 
desta venha a falecer nos trinta dias seguintes é válida. 

c) a constituição de renda em favor de pessoa que 
comprovadamente esteja acometida de moléstia e em razão 
desta venha a falecer nos trinta dias seguintes é nula. 

d) a constituição de renda em favor de pessoa que 
comprovadamente esteja acometida de moléstia e em razão 
desta venha a falecer nos trinta dias seguintes é anulável. 

 

36. O Presidente da República comparece a determinado 
estabelecimento comercial e é surpreendido furtando uma gravata 
avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais). Diante de tais fatos, é 
correto afirmar que: 
a) instaurado e relatado o inquérito policial, e oferecida a denúncia 

pelo Ministério Público Federal, serão os autos enviados à 
Câmara dos Deputados, que, admitindo a acusação pelo voto de 
três quintos de seus membros, autorizará o julgamento perante o 
Supremo Tribunal Federal. 

b) tais fatos não poderão ser objeto da persecutio criminis, que 
ficará inibida até o final de seu mandato. 

c) instaurado e relatado o inquérito policial, e oferecida a denúncia 
pelo Ministério Público Federal, serão os autos enviados à 
Câmara dos Deputados, que, admitindo a acusação pelo voto de 
dois terços de seus membros, autorizará a abertura de processo 
e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 

d) instaurado e relatado o inquérito policial, e oferecida a denúncia 
pelo Ministério Público Federal, serão os autos enviados à 
Câmara dos Deputados, que, admitindo a acusação pelo voto de 
dois terços de seus membros, autorizará abertura de processo e 
julgamento perante o Senado Federal. 

 
37. Supondo-se a hipótese de que nos dois últimos anos de 
mandato, o Presidente da República e o Vice-Presidente estejam 
sendo processados por crime de responsabilidade, e ambos, a 
partir da instauração do processo, ficam suspensos de suas 
funções. Nesse caso, em tese assumirá a vaga de Presidente da 
República: 
a) o Presidente da Câmara dos Deputados. 
b) aquele que for eleito pelo Congresso Nacional, por eleição a ser 

realizada dentro do prazo de trinta dias, contados da última 
vacância. 

c) o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
d) o Presidente do senado Federal. 
 
38. O órgão máximo do Poder Judiciário Brasileiro passou a ter a 
denominação de Supremo Tribunal Federal a partir da: 
a) Constituição de 1.891. 
b) Constituição de 1.824. 
c) Constituição de 1.946. 
d) Constituição de 1.937. 
 
39. Considera-se exemplo de inelegibilidade absoluta, exceto: 
a) o conscrito.   
b) o analfabeto. 
c) o estrangeiro. 
d) o caso do Prefeito reeleito que pretende disputar eleição para o 

terceiro mandato sucessivo. 
 
40. A respeito de Deputados Federais e Senadores prevê a 
Constituição Federal que ocorrendo vaga e não havendo suplente, 
haverá eleições para preenchê-la se: 
a) faltarem seis meses para o término do mandato. 
b) faltarem doze meses para o término do mandato.   
c) se faltarem mais de quinze meses para o término do mandato. 
d) apenas se faltarem 24 meses para o término do mandato.  




