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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Mas era primavera. Até o leão lambeu a testa
glabra da leoa. Os dois animais louros. A mulher
desviou os olhos da jaula, onde só o cheiro quente
lembrava a carnificina que ela viera buscar no Jardim
Zoológico. Depois o leão passeou enjubado e
tranquilo, e a leoa lentamente reconstituiu sobre as
patas estendidas a cabeça de uma esfinge. “Mas isso
é amor, é amor de novo”, revoltou-se a mulher
tentando encontrar-se com o próprio ódio mas era
primavera e dois leões se tinham amado. Com os
punhos nos bolsos do casaco, olhou em torno de si,
rodeada pelas jaulas, enjaulada pelas jaulas
fechadas. Continuou a andar. Os olhos estavam tão
concentrados na procura que sua vista às vezes se
escurecia num sono, e então ela se refazia como na
frescura de uma cova.

Mas a girafa era uma virgem de tranças
recém-cortadas. Com a tola inocência do que é
grande e leve e sem culpa. A mulher do casaco
marrom desviou os olhos, doente, doente. Sem
conseguir — diante da aérea girafa pousada, diante
daquele silencioso pássaro sem asas — sem
conseguir encontrar dentro de si o ponto pior de sua
doença, o ponto mais doente, o ponto de ódio, ela que
fora ao Jardim Zoológico para adoecer. Mas não
diante da girafa que mais era paisagem que um ente.
Não diante daquela carne que se distraíra em altura e
distância, a girafa quase verde. Procurou outros
animais, tentava aprender com eles a odiar. [...]

“Eu te odeio”, disse ela para um homem cujo
crime único era o de não amá-la. “Eu te odeio”, disse
muito apressada. Mas não sabia sequer como se
fazia. Como cavar na terra até encontrar a água
negra, como abrir passagem na terra dura e chegar
jamais a si mesma? Andou pelo Jardim Zoológico
entre mães e crianças. Mas o elefante suportava o
próprio peso. Aquele elefante inteiro a quem fora
dado com uma simples pata esmagar. Mas que não
esmagava. Aquela potência que no entanto se
deixaria docilmente conduzir a um circo, elefante de
crianças. E os olhos, numa bondade de velho, presos
dentro da grande carne herdada. O elefante oriental.
Também a primavera oriental, e tudo nascendo, tudo
escorrendo pelo riacho.

[...]
O búfalo voltou-se, imobilizou-se, e a

distância encarou-a.
Eu te amo, disse ela então com ódio para o

homem cujo grande crime impunível era o de não
querê-la. Eu te odeio, disse implorando amor ao
búfalo.

Enf im provocado, o grande búfalo
aproximou-se sem pressa.

O Búfalo

Ele se aproximava, a poeira erguia-se.
A mulher esperou de braços pendidos ao longo do
casaco. Devagar ele se aproximava. Ela não recuou
um só passo. Até que ele chegou às grades e ali
parou. Lá estavam o búfalo e a mulher, frente à frente.
Ela não olhou a cara, nem a boca, nem os cornos.
Olhou seus olhos.

E os olhos do búfalo, os olhos olharam seus
olhos. E uma palidez tão funda foi trocada que a
mulher se entorpeceu dormente. De pé, em sono
profundo. Olhos pequenos e vermelhos a olhavam.
Os olhos do búfalo. A mulher tonteou surpreendida,
lentamente meneava a cabeça. O búfalo calmo.
Lentamente a mulher meneava a cabeça, espantada
com o ódio com que o búfalo, tranquilo de ódio, a
olhava. Quase inocentada, meneando uma cabeça
incrédula, a boca entreaberta. Inocente, curiosa,
entrando cada vez mais fundo dentro daqueles olhos
que sem pressa a fitavam, ingênua, num suspiro de
sono, sem querer nem poder fugir, presa ao mútuo
assassinato. Presa como se sua mão se tivesse
grudado para sempre ao punhal que ela mesma
cravara. Presa, enquanto escorregava enfeitiçada ao
longo das grades. Em tão lenta vertigem que antes do
corpo baquear macio a mulher viu o céu inteiro e um
búfalo.
LISPECTOR, Clarice. . In: Laços de família. Rio:
José Olympio, 1982. p.149.

O búfalo

Sobre o texto é correto afirmar que:

A) ao encontrar um búfalo, ela encontrou-se a si,
este animal talvez tenha o olhar mais triste do que
todos os outros, a sua queda deveu-se a esse
encontro inesperadamente revelador.

B) o olhar da personagem e o olhar dos animais,
indicaram aspectos que fizeram suspeitar da
presença de único sentido ainda latente, mas
explorado.

C) as palavras apresentam vocabulário preciso,
denotativo, impedindo aspectos de polissemia.

D) com seu olhar voltado para os animais, ela
procurava encontrar-se com seu próprio amor.

E) a sucessão de animais, em relação metonímica
com a personagem, parece entregar à mulher a
esperança buscada.

Questão 01
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“Não diante daquela carne que se distraíra em altura
e distância, a girafa quase verde.”

Com relação aos componentes destacados do
trecho, é correto afirmar que:

A) QUASE exprime a iminência ou a grande
proximidade temporal da situação descrita.

B) a forma verbal DISTRAÍRA está no futuro do
presente do indicativo.

C) a palavra QUE é uma conjunção integrante.
D) a preposição EM indica finalidade.
E) DIANTE é conjunção temporal.

Em “Com os punhos nos bolsos do casaco, olhou em
torno de si, rodeada pelas jaulas, enjaulada
pelas jaulas fechadas.” a figura de linguagem
predominante é:

A) pleonasmo.
B) hipérbole.
C) sinestesia.
D) metáfora.
E) catacrese.

“O búfalo voltou-se, imobilizou-se, e a distância
encarou-a.”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos
gramatical, sintático e semântico, analise as
afirmativas a seguir.

I. O A d a e x p r e s s ã o A D I S T Â N C I A ,
equivocadamente, não recebeu o acento
indicativo de crase, obrigatório no contexto.

II. A linguagem da oração O BÚFALO ENCAROU-A
é conotativa.

III. O SE nas duas ocorrências são partículas
expletivas.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

A) II e III.
B) I.
C) I e III.
D) I e II.
E) II.

Questão 05

Questão 06

Questão 07

Em “A mulher tonteou SURPREENDIDA”, o termo
destacado exerce a função sintática de:

A) adjunto adnominal.
B) predicativo do objeto.
C) objeto indireto.
D) complemento nominal.
E) predicativo do sujeito.

Questão 08

Em “MAS era primavera. ATÉ o leão lambeu a testa
glabra da leoa. Os dois animais louros. A mulher
desviou os olhos da jaula, ONDE só o cheiro quente
lembrava a carnificina” somente é possível substituir
as expressões destacadas sem perda do sentido
original e da correção gramatical, respectivamente,
por:

A) portanto, ainda, aonde.
B) às vezes, mas também, quando.
C) no entanto, também, na qual.
D) quando, inclusive, que.
E) porque, todavia, em que.

Questão 02

“Até que ele chegou às grades eALI parou.”
Nesse trecho, o termo em destaque cumpre a função
de:

A) expressar sentido reiterativo.
B) localizar algo no espaço.
C) projetar ideia de modo.
D) recuperar elementos, que estão fora do texto.
E) expressar sentido refutativo.

Questão 03

Considerando-se o contexto, só teria prejuízo para o
sentido original do texto, se a palavra do segmento
transcrito fosse substituída por:

A) “onde só o cheiro quente lembrava a
CARNIFICINA” = matança.

B) “e a leoa lentamente RECONSTITUIU sobre as
patas estendidas” = recompôs-se.

C) “e então ela se REFAZIA” = recuperava.
D) “Os olhos estavam tão CONCENTRADOS na

procura” = compenetrados.
E) “Amulher DESVIOU os olhos” = aproximou.

Questão 04
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Em qual alternativa produz-se evidente equívoco de
leitura, quando se afirma que o fragmento transcrito
do texto foi usado em sentido denotativo?

A) “Depois o leão passeou enjubado e tranquilo”
B) “Procurou outros animais, tentava aprender com

eles a odiar.”
C) “Eu te odeio, disse implorando amor ao búfalo.”
D) “e a leoa lentamente reconstituiu sobre as patas

estendidas a cabeça de uma esfinge.”
E) “Lá estavam o búfalo e a mulher, frente à frente.”

Questão 09

Considerado o contexto e transpondo-se para a voz
passiva analítica o segmento “A mulher do casaco
marrom desviou os olhos, doente, doente.”, será
obtida a seguinte forma verbal:

A) serão desviados.
B) seriam desviados.
C) foram desviados.
D) são desviados.
E) fossem desviados.

Questão 10

São exemplos de uma mesma função sintática os
elementos destacados na frase:

A) “ Mas isso é AMOR, é amor de novo’, revoltou-se
a MULHER”

B) “Amulher desviou OS OLHOS da jaula, onde só o
cheiro quente lembrava A CARNIFICINA que ela
viera buscar no Jardim Zoológico.”

C) Eu TE odeio , disse ELA para um homem cujo
crime único era o de não amá-la.”

D) “Enfim provocado, o GRANDE búfalo
aproximou-se SEM PRESSA.”

E) “Até que ELE chegou às grades eALI parou.”

‘

“‘ ’

Questão 11

De acordo com os estudos de regência verbal e com o
padrão culto da língua, o verbo em destaque em
“Olhos pequenos e vermelhos a OLHAVAM.” é:

A) intransitivo.
B) transitivo indireto.
C) transitivo direto e indireto.
D) transitivo direto.
E) de ligação.

Questão 12

Sobre o uso das aspas na oração destacada em
“ EU TE ODEIO’, disse ela para um homem cujo crime
único era o de não amá-la.”, é correto afirmar que, no
contexto:

A) abre e fecha o pensamento do autor.
B) indica interrupção do discurso.
C) introduz o discurso direto, voz da personagem.
D) enfatiza a ironia da protagonista.
E) deixa o sentido em aberto, para estimular o leitor.

‘

Há evidente equívoco de colocação pronominal do
elemento destacado na frase:

A) “cujo grande crime impunível era o de não
querê-LA.”

B) “e então ela SE refazia como na frescura de uma
cova.”

C) “Não diante daquela carne que SE distraíra em
altura e distância”.

D) “O búfalo voltou-SE”.
E) “Mas não sabia sequer como SE fazia.”

Questão 14

Questão 13

Pode-se afirmar que a oração destacada em
“Os olhos estavam tão concentrados na procura
QUE SUA VISTA ÀS VEZES SE ESCURECIA
NUM SONO” é subordinada:

A) adverbial causal.
B) substantiva objetiva indireta.
C) substantiva objetiva direta.
D) substantiva completiva nominal.
E) adverbial consecutiva.

Questão 15

ATUALIDADES

Nos primeiros meses de 2015, um novo ministro(a)
da educação tomou posse no lugar de Cid Gomes.
O nome desse(a) ministro é:

A) KátiaAbreu.
B) Renato Janine.
C) Gilberto Kassab.
D) Izabella Teixeira.
E) Aloizio Mercadante.

(a)

Questão 16
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ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA

Considere que uma empresa de ônibus seja
concessionária legítima do serviço de transporte
urbano. O prefeito da cidade, porém, ilegalmente,
ordena a imediata suspensão de suas atividades.
Neste caso, o remédio constitucional adequado para
atacar a decisão ilegal e resguardar o direito da
empresa é o:

A) habeas corpus.
B) mandado de injunção.
C) ação de improbidade.
D) mandado de segurança.
E) ação popular.

Questão 21

Segundo a Lei nº 1.079/1950 (Crimes de
Responsabilidade), se o Presidente da República
praticar ato que atente contra a probidade na
Administração suportará pena de perda do cargo:

A) com inabilitação, até cinco anos, para o exercício
de qualquer função pública.

B) com inabilitação, até dez anos, para o exercício
de qualquer função pública.

C) com inabilitação, até cinco anos, apenas para o
exercício da função que ocupava.

D) com inabilitação, até dez anos, apenas para o
exercício da função que ocupava.

E) com inabilitação, até dois anos, para o exercício
de qualquer função pública.

Questão 22

Uma das marcas do mundo atual são os inúmeros
grupos terroristas que assombram diferentes povos.
Atualmente, existe um grupo terrorista que controla
partes dos territórios da Síria e do Iraque,
promovendo inclusive assassinatos gravados em
vídeo e postados na internet. O nome do referido
grupo terrorista é:

A) Estado Islâmico.
B) Boko Haram.
C) Exército Irlandês.
D) Xiitas Unidos.
E) Pátria Palestina.

Questão 18

A questão do meio ambiente ganha cada vez mais
importância na atualidade. Os processos de
reciclagem conseguem aliar a questão ambiental
com ganhos econômicos em diferentes setores.
Entre os produtos a seguir o que mais é reciclado no
Brasil é:

A) aço.
B) vidro.
C) alumínio.
D) papel higiênico.
E) fralda descartável.

Questão 19

O entretenimento é um dos setores econômicos
mais importantes da atualidade. Algumas marcas
relacionadas ao entretenimento se expandem por
diferentes lugares, como é o caso do evento musical
Rock in Rio. No primeiro semestre de 2015, o evento
Rock in Rio ocorreu na seguinte cidade:

A) Tóquio.
B) Moscou.
C) Londres.
D) Las Vegas.
E) BuenosAires.

Questão 17

Nos últimos meses, o Brasil vem implementando uma
nova tecnologia de combate a dengue em alguns
municípios. Essa nova tecnologia precisou ser
aprovada pela Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança (CTNBio) e ainda está sendo avaliada
sua eficácia.Anova tecnologia consiste em:

A) expelir gases químicos no interior das casas em
áreas urbanas.

B) soltar mosquitos transgênicos do
na natureza.

C) introduzir telas eletrificadas em áreas com densa
vegetação.

D) colocar substâncias químicas nas águas para
evitar as larvas dos mosquitos.

E) soltar grande quantidade de sapos nas áreas
com maior incidência da dengue.

aedes aegypti

Questão 20
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Segundo a Lei nº 8.666/1993 (Licitações e Contratos
Administrativos), o critério da melhor técnica pode ser
aplicado na hipótese de:

A) aquisição de materiais de consumo, como papel
e material de limpeza.

B) leilão.
C) pregão.
D) aquisição de bens e serviço de informática.
E) contratação de serviços de natureza intelectual.

Questão 23

Sobre a responsabilidade civil das pessoas jurídicas
de direito público pelos danos ocasionados por
condutas que seus agentes, nessa qualidade,
venham a praticar, é correto afirmar que:

A) a responsabilidade é objetiva, em todos os casos,
em razão da necessidade de comprovação
prévia da culpa do agente público.

B) a responsabilidade é objetiva, exceto nos casos
relativos à segurança pública, em razão da
necessidade de apuração da culpabilidade do
militar.

C) a responsabilidade é subjetiva, em razão da
desnecessidade, em todos os casos, da
comprovação prévia da culpabilidade de agente.

D) a responsabilidade é objetiva, em todos os casos,
em razão da desnecessidade de comprovação
da culpabilidade do agente.

E) a responsabilidade é direta e exclusiva do agente
público quando houver comprovação prévia de
sua culpabilidade.

Questão 24

A descentralização administrativa, conforme
previsão da Lei Orgânica do Município de Araruama,
pode dar-se por meio da criação de:

A) bairros.
B) subsedes da prefeitura.
C) vilas.
D) distritos.
E) câmaras municipais.

Questão 25

Em um computador com MS Windows 7, em
português, um usuário deseja verificar, via teclado,
quais as opções de monitores/projetores externos
conectados ao computador. Para isso, ele deve
utilizar as teclas de atalho:

A) Winkey + G
B) Winkey + P
C) Winkey + Home
D) Winkey + Barra de Espaço
E) WinKey + Seta para Direita

Quando se utiliza o editor de textos MS Word 2010,
em português, e se deseja inserir um Hiperlink via
teclado, as teclas de atalho para essa operação são:

A) Ctrl +A
B) Ctrl + D
C) Ctrl + K
D) Ctrl + Q
E) Ctrl + Z

Um usuário do Google Chrome V , em português,
precisa utilizar o teclado para fechar uma guia. Quais
as teclas de atalho para essa operação?

A) Ctrl +A
B) Ctrl + H
C) Ctrl + L
D) Ctrl + W
E) Ctrl + X

.42.0

Questão 26

Questão 28

Questão 27

INFORMÁTICA BÁSICA

Um computador de uma rede foi infectado por um
programa malicioso independente, ou seja, que não
precisa de outro programa para se propagar, que se
autorreplica e destrói arquivos dos computadores
que ele infecta. Esse tipo de programa é identificado
como:

A) Dialer.
B) Firewall.
C) Spoofing.
D) VPN.
E) Worm.

Questão 29
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A Lei Orçamentária Anual LOA é um instrumento de
planejamento que operacionaliza no curto prazo os
programas contidos no Plano Plurianual – PPA.
Identifique e marque a alternativa que apresenta um
conjunto correto de orçamentos que compõem a
LOA.

A) Fiscal, Monetário e Seguridade Social
B) Seguridade Social e Monetário
C) Financeiro, Monetário e Fiscal
D) Seguridade Social e de Investimentos das

Estatais
E) Investimentos das Estatais e Financeiro

–

Questão 31

Marque a alternativa que apresenta o instrumento
incumbido de orientar a elaboração e a execução do
Orçamento Público.

A) Plano Plurianual
B) Lei de Diretrizes Orçamentárias
C) Lei OrçamentáriaAnual
D) Orçamento Fiscal
E) Orçamento da Seguridade Social

Questão 32

Marque a alternativa que denomina o tipo de crédito
adicional destinado ao reforço de dotação
orçamentária, que se mostrou insuficiente.

A) Iniciais
B) Extraordinários
C) Orçamentários
D) Suplementares
E) Especiais

Questão 33

Em uma planilha do MS Excel 2010, em português, foi
inserida a fórmula =SOMAQUAD(G5:G8) na célula
F7. Sendo que foram inseridos valores nas células de
G5 a G8, conforme tabela a seguir.

Aexecução da fórmula em F7 resulta no valor:

A) 25,79.
B) 51,50.
C) 665,17.
D) 1568,12.
E) 2652,25.

Questão 30

A alternativa que apresenta as fases da execução da
despesa é:

A) fixação, liquidação e controle.
B) fixação, empenho e pagamento.
C) planejamento, execução e controle.
D) planejamento, empenho e programação.
E) empenho, liquidação e pagamento.

Questão 34

Assinale a alterntaiva que apresenta um dos
objet ivos principais, atr ibuídos à Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF.

A) Permitir o controle da dívida interna e externa.
B) Permitir o registro contábil dos balancetes dos

entes públicos.
C) Responsabilidade na gestão fiscal.
D) Padronizar métodos e rotinas de trabalho, sem

implicar rigidez ao gestor público.
E) Integrar e compatibilizar as informações

disponíveis nos diversos órgãos e entidades
participantes.

Questão 35

Uma das alternativas abaixo apresenta como é
tratada a receita pública, sob a ótica do regime
patrimonial ou contábil. Marque-a.

A) Competência
B) Especial
C) Caixa
D) Fiscal
E) Tributário

Questão 36
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Identifique e marque a alterntava que NÃO se
configura como uma classificação de Unidade
Contábil atribuída ao setor público.

A) Originária
B) Descentralizada
C) Unificada
D) Consolidada
E) Primária

Questão 37

Marque a alternativa que, de acordo com a
Resolução CFC nº 1.132/2008, apresenta a
denominação da seguinte característica: “Os
registros contábeis e as informações apresentadas
devem conter todos os aspectos relevantes”.

A) Uniformidade
B) Representatividade
C) Tempestividde
D) Confiabilidade
E) Integridade

Questão 38

Uma das alternativas abaixo, apresenta a
denominação atribuída ao fato dos contribuintes ou
devedores entregarem aos agentes ou bancos
autorizados pelo ente público recursos devidos ao
Tesouro.Assinale-a.

A) Recolhimento
B) Pagamento
C) Transferência
D) Arrecadação
E) Execução

Questão 39

Identifique e marque entre as alternativas abaixo,
aquela que apresenta o lançamento contábil a ser
efetuado por ocasião do registro do empenho da
despesa.

A) Débito: Crédito disponível
Crédito: Crédito empenhado a liquidar

B) Débito: Dotação orçamentária inicial
Crédito: Crédito disponível

C) Débito: Disponibilidade por destinação de
recursos
Crédito: Disponibilidade por destinação de
recursos comprometidos

D) Débito: Créito empenhado a liquidar
Crédito: Crédito empenhado liquidado

E) Débito: Crédito disponível
Crédito: Dotação orçamentária inicial

Questão 40

De acordo com o item 22 da NBC T 16.6 –
Demons t rações Contábe is , de te rminado
demonstrativo é estruturado de forma a evidenciar a
integração entre o planejamento e a execução
orçamentária. Identifique-o nas alternativas abaixo
disponibilizadas.

A) Balanço Financeiro
B) Balanço Patrimonial
C) Balanço Orçamentário
D) Demonstrativo das Variações Patrimoniais
E) Balanço do Resultado Econômico

Questão 41

Assinale a alternativa que apresenta o Princípio de
Contabilidade que enuncia: “A falta de integridade e
tempestividade na produção e na divulgação da
informação contábil pode ocasionar a perda de sua
relevância”.

A) Entidade
B) Continuidade
C) Atualização monetária
D) Registro pelo valor original
E) Oportunidade

Questão 42
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O controle do Patrimônio de uma Entidade,
constitui-se no principal objetivo da contabilidade.
Marque a alternativa que apresenta a composição do
patrimônio.

A) Bens e Patrimônio Líquido
B) Bens, Direitos e Situação Líquida
C) Bens, Direitos e Obrigações
D) Direitos e Patrimônio Líquido
E) Bens e Situação Líquida

Questão 43

O regime contábil da competência, que, em linhas
gerais, representa os registro das despesas e
receitas em função da sua ocorrência, se constitui na
base para a escrituração dos atos e fatos
administrativos nos sistemas de contabilidade.
Marque a alternat iva que apresenta um
demonstrativo contábil, que NÃO leva em conta esse
princípio.

A) Resultado do Exercício
B) Fluxos de Caixa
C) Balanço Patrimonial
D) ValorAdicionado

Mutações do Patrimônio LíquidoE)

Questão 44

As contas contábeis têm por função possibilitar que a
contabilidade registre e controle as operações que
modifiquem ou que possam vir a modificar a situação
patrimonial da empresa. Assinale a alternativa que
informa como se dão seus funcionamentos.

A) Pelos registros a débito
B) Pelos registros a crédito
C) Pelo valor dos saldos remanescentes
D) Pela descrição da operação no histórico
E) Pelos débitos e créditos nelas inscritas

Questão 45

As desmonstrações contábeis normalmente são
elaboradas tendo como premissa que a entidade está
em atividade e irá manter-se em operação por um
futuro previsível. A que premissa o texto faz
referência?

A) Relevância
B) Continuidade
C) Competência
D) Tempestividade
E) Prudência

Questão 46

Uma das alternativas abaixo apresenta uma
metodologia de apuração de custos dos produtos nas
indústrias, plenamente aceito pela Receita Federal
para apuração fiscal. Identifique-a.

A) Direto
B) Com base em atividades
C) Absorção
D) Variável
E) Primário

Questão 47

Considere as seguintes informações extraídas da
contabilidade de uma indústria, de um determinado
mês:

Qual o valor do custo de transformação desse mês?

A) R$ 4.400,00
B) R$ 2.500,00
C) R$ 4.700,00
D) R$ 7.500,00
E) R$ 3.300,00

Questão 48

Gastos
Valor
em R$

Matéria-prima consumida 5.000,00
Mão obra direta 2.500,00
Mão obra indireta 1.000,00
Aluguel fábrica 600,00
Limpeza fábrica 300,00
Energia - administrativo 200,00
Despesas de venda 1.200,00

Um item foi adquirido por uma empresa, para ser
integrado ao ativo imobilizado. Seu custo de
aquisição foi de R$ 560.000,00, sua vida útil
econômica foi considerada em 8 anos e sua vida útil
fiscal é de 5 anos. Identifique e marque a alternativa,
que apresenta o valor da depreciação contábil anual,
tendo em vista que o valor residual foi estimado em
R$ 90.000,00.

A) R$ 94.000,00
B) R$ 70.000,00
C) R$ 58.750,00
D) R$ 112.000,00
E) R$ 79.230,00

Questão 49
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Assinale a aternativa que NÃO se constitui em uma
classificação do relatório de auditoria, segundo a
natureza de opinião.

A) Sem ressalvas
B) Com ressalvas
C) Sem negativa de opinião
D) Com restrições
E) Adverso com negativa de opinião

Questão 50




