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103 – ASSISTENTE LEGISLATIVO 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO 
 
1. Este Caderno contém a Prova Escrita/Objetiva abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa (10 

questões), Matemática (5 questões), Atualidades (5 questões), Conhecimentos Específicos e 

Legislação (20 questões). Verifique se o caderno tem algum erro, caso haja, comunique o Aplicador da 

Sala. 

2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de inscrição e cargo de 

opção. 

3. Assine à TINTA (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura. 

4. Use como rascunho a última folha deste Caderno. 

5. A duração total da prova é de 3 horas. 

6. No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo necessário à transcrição das 

respostas para as FOLHAS DE RESPOSTAS. 

7. O CADERNO DE QUESTÕES deverá ser entregue juntamente com as FOLHA DE RESPOSTAS. 

8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS. 

 

 

 

Ao transferir as respostas para a FOLHA DE RESPOSTAS: 
• Use apenas caneta esferográfica (Tinta azul ou preta) 
• Preencha toda área reservada à opção correspondente à 

resposta solicitada em cada questão; 
• Assinale apenas uma alternativa em cada questão. Sua 

resposta não será computada se houver marcação de mais 
de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões 
rasuradas. 

  
 
NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 
A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada,         
amassada ou  rasurada. 

 

 
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da prova pelo último 

candidato. 

10. O Gabarito Oficial será divulgado até cinco dias úteis após a realização desta prova objetiva no 

site www.conselconcursos.com.br e www.camaradecabreuva.sp.gov.br , onde também será 

disponibilizado um exemplar deste Caderno de Questões. 

 
CONSEL CONCURSOS 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões de  
1 a 5: 

 
Remédios e competições esportivas 

 
Usar um medicamento para doping não é apenas falta 
de ética mas também é prejudicial à saúde. Essas 
substâncias são voltadas para o tratamento de 
doenças e não devem ser usadas por atletas 
saudáveis, recomenda a AMA (Agência Mundial 
Antidoping). 
No caso da tenista Maria Sharapova, flagrada no uso 
de Meldonium, o doping trouxe também prejuízos 
financeiros a ela. 
A justificativa de Sharapova foi a de que já vinha 
tomando Meldonium há dez anos. O laboratório que o 
produz recomenda seu emprego apenas por um 
período de quatro a seis semanas. 
O Meldonium (Mildronate) é fabricado na Letônia, país 
que fez parte das repúblicas da União Soviética. Na 
Rússia o medicamento é indicado para isquemia do 
miocárdio mas nos EUA e em alguns países da 
Europa seu uso não foi aprovado. 
Esse remédio aumenta o fluxo sanguíneo, 
aumentando capacidade de esforço dos atletas. A 
AMA proibiu seu uso por atletas apenas a partir de 
janeiro deste ano. 
No organismo, o Meldonium muda a fonte de 
produção metabólica dos ácidos graxos para o 
metabolismo da glicose. A oxidação aeróbica da 
glicose consome menos oxigênio que a oxidação do 
ácido graxo e aumenta a geração de ATP (trifosfato de 
adenosina), um importante reservatório de energia da 
célula. 
Dessa forma, seu emprego por atletas melhora o 
rendimento nas competições. 
 
Abramczyk, Júlio. Coluna do Jornal Folha de São 
Paulo, São Paulo, 2016.Acesso em 21/04/2016. 
Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/julioabramczyk/2
016/03/1754091-remedios-e-competicoes-
esportivas.shtml. 

 
01. Segundo o texto, o uso de Medicamentos: 
 
(A) Não é doping, mas é falta de ética. 
(B) Devem ser usadas para tratamento de doenças e 
não para melhorar rendimento dos atletas nas 
competições. 
(C) Traz prejuízos financeiros quando usado para 
tratamento de doenças. 
(D) Não é um problema de ética, mas prejudica a 
saúde. 
 
02. Segundo a AMA (Agência Mundial Antidoping) 
os medicamentos devem: 
 
(A) Ser usados livremente por pessoas e atletas. 
(B) Ser usados por atletas somente em caso de 
competições. 
(C) Ser usados somente para tratamento de doenças. 
(D) Ser usado apenas por um período de quatro a seis 
semanas. 

 
03. Sobre o Meldonium é INCORRETO afirmar que: 
 
(A) É fabricado na Letônia. 
(B) Na Rússia é indicado para isquemia do Miocárdio. 
(C) Foi desaprovado nos EUA. 
(D) Diminui o fluxo sanguíneo, aumentando a 
capacidade de esforço dos atletas. 
 
04.Segundo o texto, a tenista Maria Sharapova: 
 
(A) Sofre de isquemia do Miocárdio. 
(B) Usou o meldonium por um período de quatro a seis 
semanas. 
(C) Usava o Meldonium para melhorar seu rendimento 
nas competições. 
(D) Confessou que o medicamento foi comprado na 
Rússia. 
 
05. Segundo Júlio Abramczyk, o uso de 
medicamentos para melhorar o rendimento dos 
atletas nas competições: 
 
(A) Além de falta de ética pode ser prejudicial  à 
saúde. 
(B) Traz prejuízos financeiros apesar de não ser falta 
de ética. 
(C) Apesar de ser falta de ética não traz prejuízos 
financeiros. 
(D) Deve ser empregado em caso de doenças e para 
melhorar o desempenho de atletas. 
 
06. Regência verbal é a relação de subordinação 
que ocorre entre um verbo e seus complementos. 
Observe a regência verbal e assinale a opção 
falsa: 
 
(A) Avisaram-no que chegaríamos logo. 
(B) Informei-lhe a nota obtida. 
(C) Os motoristas irresponsáveis, em geral, não 
obedecem aos sinais de trânsito. 
(D) Há bastante tempo assistimos em São Paulo. 
 
07. A regência verbal está errada em:  

(A) Esqueceu-se do endereço. 
(B) Não simpatizei com ele. 
(C) O filme a que assistimos foi ótimo. 
(D) Aspiro um alto cargo político. 

08. Escrever bem é fundamental para um 
Assistente Legislativo mas é comum observamos 
erros de escrita de linguagem em nosso cotidiano. 
Das opções a seguir, a única em que a escrita 
obedece a gramática oficial está apresentada em: 
 
(A) Prefere brincar do que trabalhar. 
(B) Preferia mais brincar a trabalhar. 
(C) Preferia brincar a trabalhar. 
(D) Preferia brincar à trabalhar. 
 
09. Os sinais de pontuação são recursos gráficos 
próprios da linguagem escrita. Embora não 
consigam reproduzir toda a riqueza melódica da 
linguagem oral, eles estruturam os textos e 



procuram estabelecer as pausas e as entonações 
da fala.  
 
Observe as sentenças a seguir: 
 
I - Foi ao fundo da farmácia, abriu um vidro, fez um 
pequeno embrulho e entregou ao homem. 
II - A sua fisionomia estava serena, o seu aspecto 
tranquilo. 
III - E o farmacêutico, sentindo-se aliviado do seu 
gesto, sentira-se feliz diante de suas lembranças. 
IV - Quando, vi que não servia, dei às formigas, e 
nenhuma morreu. 
 
Assinale o item em que as vírgulas estão 
empregadas corretamente: 
 
(A) I e IV apenas. 
(B) II e III apenas. 
(C) II e IV apenas. 
(D) I e III apenas. 
 
10. Advérbio é uma palavra invariável que modifica 
o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio 
advérbio. A opção em que há um advérbio 
exprimindo circunstância de tempo é: 
 
(A)  Possivelmente viajarei para São Paulo. 
(B)  Maria tinha aproximadamente 15 anos. 
(C)  As tarefas foram executadas concomitantemente. 
(D) Os resultados chegaram demasiadamente 
atrasados. 
 

MATEMÁTICA 
 
11. No setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, 
dois Servidores atendem em média seis munícipes 
em 10 minutos. Considere que, nesse setor, todos 
os servidores trabalham com a mesma eficiência e 
que a média citada sempre é mantida. Assim, o 
tempo médio necessário para que cinco servidores 
atendam 45 clientes é de: 
 
(A) 45 minutos; 
(B) 30 minutos; 
(C) 20 minutos; 
(D) 15 minutos; 
 
12. Um servidor da Câmara de Cabreúva tomou R$ 
200,00 (duzentos reais) a juros simples de 5 % ao 
mês. Um mês após o empréstimo, pagou R$ 100,00 
e, um mês depois desse pagamento, liquidou a 
dívida. O valor desse último pagamento foi de : 
 
a) R$ 110,00  
b) R$ 112,50  
c) R$ 115,50  
d) R$ 120,00 
 
13. Para festejar sua data de emancipação, uma 
cidade do interior de São Paulo promoveu uma 
competição de corrida de rua que teve início às 7h 
04min. O primeiro atleta cruzou a linha de chegada 
às 11h 02min 05s. Ele perdeu 35s para ajustar seu 
tênis durante o percurso. Se esse atleta não 
tivesse tido problema com o tênis, perdendo assim 

alguns segundos, ele teria cruzado a linha de 
chegada com o tempo de: 
 
(A) 3h 58 min 05 s. 
(B) 3h 57 min 30 s. 
(C) 3 h 58 min 30 s. 
(D) 3 h 58 min 50 s. 
 
14. O reservatório de água da Câmara tem 120 cm 
de largura, 150 cm de comprimento e 100 cm de 
altura. Para conter 1.260 litros de água, esta deve 
atingir a altura de: 
 
A) 70 cm 
B) 0,07 m 
C) 7 m 
D) 0,7 dm 
 
 
15. Para comemorar o Dia das Mães, a Dona Joana 
está confeccionando sacolas para serem 
distribuídas a sua comunidade. Foram doados 
dois rolos de fio de nylon. Esses rolos, medem 
450cm e 756cm e serão divididos em pedaços 
iguais e do maior tamanho possível. Sabendo que 
não deve haver sobras, quantos pedaços serão 
obtidos? 
 
(A) 25. 
(B) 42. 
(C) 67. 
(D) 35. 
 

ATUALIDADES 
 
16. Em uma das fases da Operação Lava jato, a 
Polícia Federal prendeu um Senador da República, 
acusado de querer atrapalhar as investigações 
mediante a gravação de escutas onde o mesmo 
prometia benefícios a um dos presos, caso não 
levasse a diante a Delação Premiada. O caso teve 
grande repercussão no país, pois na época esse 
político era o Líder do Governo no Senado. O 
personagem desse fato, tratava-se de: 
 
(A) Luís Inácio Lula da Silva 
(B) Delcídio do Amaral 
(C) Marcelo Odebrecht 
(D) José Carlos Bumlai 
 
 
17. O desastre ambiental ocorrido na Mineradora 
Samarco em 2015 resultou em pelo menos 15 
mortes e a poluição do Rio Doce e de suas 
imediações. Tal desastre tem como causa: 
 
(A) O assoreamento das Barragens Santarém e de 
Germano. 
(B) O desmoronamento da Barragem de Santarém e 
de Germano. 
(C) O desmoronamento da Barragem do Fundão. 
(D) As enchentes nas represas do Rio Doce. 
 
 
 



18. Após denúncias comprovadas de corrupção, 
diversos dirigentes da FIFA, órgão máximo do 
Futebol Mundial, foram presos em Zurique, na 
Suíça. O montante da corrupção supera os US$ 
150 milhões de dólares. O caso envolve uma série 
de esquemas de pagamento de propina, compra de 
votos e lavagem de dinheiro. Entre os primeiros 
sete presos estava um brasileiro de notória 
visibilidade. O nome deste dirigente é: 
 
(A) João Havelange 
(B) Ricardo Teixeira 
(C) José Maria Marin 
(D) Rodrigo Goulart 
 
19. Após quase 90 anos de relações rompidas, 
Estados Unidos e Cuba voltaram a estabelecer 
relações. No início de 2016, os dois Presidentes se 
reuniram em Havana, em Cuba, para retomar as 
relações diplomáticas entre os dois países, afetada 
pela Guerra Fria. Com intermediação do Papa 
Francisco, houve acordo entre os Presidentes 
dessas duas nações que resolveram reatar 
ligações e estabelecer novas relações. Os 
Presidentes dessas duas nações são 
respectivamente: 
 
(A) Barack Obama e Fidel Castro. 
(B) Hillary Clinton e Bernie Sanders. 
(C) Hillary Clinton e Donald Trump 
(D) Raul Castro e Barack Obama. 
 
20. O atual salário mínimo, em vigor desde 1º de 
Janeiro de 2016, teve um reajuste de 11,7% em 
relação ao seu valor anterior. O salário mínimo 
corresponde ao menor valor que o empregador 
pode pagar aos seus funcionários, que nos dias 
atuais corresponde a: 
 
(A) R$ 788,00. 
(B) R$ 880,00. 
(C) R$ 946,00. 
(D) R$ 1.000,00 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 
21. O conhecimento de informática é 
imprescindível para o trabalho do Analista 
Legislativo. Por exemplo, ao usar o Microsoft 
Office Excel 2007 para calcular a média dos 
valores contidos no intervalo de células A1 a A4 
dentro de uma planilha, é necessário utilizar a 
função MÉDIA com o seguinte formato: 
 
(A) MÉDIA(A1,A4) 
(B) MÉDIA(A1^A4) 
(C) MÉDIA(A1&A4) 
(D) MÉDIA(A1:A4) 
 
22. O Outlook é um serviço de e-mail pessoal e 
gratuito disponibilizado pela Microsoft. No 
OUTLOOK 2007, os e-mails encontram-se 
organizados em pastas, como, por exemplo, Caixa 
de Entrada, Caixa de Saída e Itens Enviados. Um e-
mail recebido é imediatamente respondido pelo 
usuário e, em seguida, enviado para o destinatário. 

As pastas em que encontram-se, respectivamente, 
o e-mail recebido e sua resposta são: 
 
(A) Caixa de Entrada e Itens Enviados. 
(B) Caixa de Entrada e Itens Excluídos. 
(C) Itens Enviados e Caixa de Entrada. 
(D) Itens Enviados e Caixa de Saída. 
 
23.  Segundo o Art. 38. Da Constituição Federal, o 
servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:  
 
 I - tratando-se de mandato eletivo federal, estadual 
ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego 
ou função; 
II - investido no mandato de Prefeito, será afastado 
do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado 
optar pela sua remuneração; 
III - investido no mandato de Vereador, havendo 
compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem 
prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não 
havendo compatibilidade, será aplicada a norma 
do inciso anterior; 
IV - em qualquer caso que exija o afastamento para 
o exercício de mandato eletivo, seu tempo de 
serviço será contado para todos os efeitos legais, 
exceto para aposentadoria; 
V - para efeito de benefício previdenciário, no caso 
de afastamento, os valores serão determinados 
como se no exercício estivesse. 
 
São VERDAEIRAS as prerrogativas descritas em: 
 
(A) I, II, III, IV e V. 
(B) I, II, III e V apenas. 
(C) I, III, IV e V apenas. 
(D) I, II, III e IV apenas. 
 
24. Segundo o § 1º  do Art. 41. Da Constituição 
Federal o servidor público estável só perderá o 
cargo:  
 
I - em virtude de sentença judicial transitada em 
julgado;  
II - mediante processo administrativo em que lhe 
seja assegurada ampla defesa;  
III - mediante procedimento de avaliação periódica 
de desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa.  
 
São VERDADEIRAS as prerrogativas descritas em: 
 
(A) I, II e III. 
(B) I e II apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) I e III apenas. 
 
25. De acordo com § 4º do Art. 37 da Constituição 
Federal, os atos de improbidade administrativa 
cometidos por agente ou servidor público, 
acarretarão,  EXCETO: 
 
(A) A suspensão dos direitos políticos; 
(B) A perda da função pública, 



(C) A indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao 
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem 
prejuízo da ação penal cabível. 
(D) A não prescrição de seus crimes e/ou 
responsabilidades perante ao erário público. 
 
26. No Microsoft Word 2007 elas são usadas para 
criar alterações de layout ou formatação em uma 
parte do documento.  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Quebra de seção. 
b) Quebra de parágrafo. 
c) Quebra de página. 
d) Quebra de linha. 
___________________________________________ 
 
27. Um usuário pretende criar uma imagem da tela 
do programa que está sendo utilizado do sistema 
operacional Microsoft Windows XP, em sua 
configuração original. Para capturar essa tela ele 
deverá acionar a tecla Print Screen e, em seguida, 
para transferir a correspondente imagem para o 
programa Paint, ele deverá acionar as teclas Ctrl 
(Control) e: 
 
 (A) C.  
(B) V.  
(C) X.  
(D) Y.  
 
28. A  função Pesquisar da ferramenta Windows 
Explorer do sistema operacional Windows pode 
ser usada para procurar arquivos. Deseja-se 
encontrar um arquivo de extensão "doc", cujo 
nome não é lembrado com exatidão. Entretanto, 
sabe-se que o nome do arquivo se inicia com as 
letras "Arq". O nome que deve ser informado no 
campo “arquivo” da função “pesquisar” do 
Explorer para se localizar o arquivo desejado é: 
 
(A) Arq+.doc. 
(B) Arq-.doc. 
(C) Arq*.doc. 
(D) Arq@.doc. 
 
29. Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer 9 é 
possível, entre outras operações, acessar a lista 
de sites visitados nos últimos dias e até semanas, 
exceto aqueles visitados em modo de navegação 
privada. Para abrir a opção que permite ter acesso 
a essa lista, com o navegador aberto, clica-se na 
ferramenta cujo desenho é: 
 
(A) uma roda dentada, posicionada no canto superior 
direito da janela. 
(B) uma casa, posicionada no canto superior direito da 
janela. 
(C) uma estrela, posicionada no canto superior direito 
da janela. 
(D) um cadeado, posicionado no canto inferior direito 
da janela. 
 
 

30. Lei ase sentenças a seguir sobre o uso do 
Microsoft Internet Explorer:  
 
I. O Internet Explorer mantém um histórico das 
páginas da Internet recentemente acessadas.  
II. O Internet Explorer não permite aumentar ou 
diminuir o tamanho do texto das páginas da 
Internet que são exibidas.  
III. É possível definir uma página Internet para ser 
acessada automaticamente toda vez que o Internet 
Explorer for iniciado.  
 
Estão CORRETAS as afirmativas:  
 
(A) I e II, apenas.  
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
 
31. Segundo o Regimento Interno da Câmara de 
Cabreúva, a mesa Diretora deixará de receber 
qualquer Proposição, EXCETO que: 
 
(A) Alude à lei, decreto, regulamento ou qualquer outra 
norma legal, não venha acompanhada de seu texto. 
(B) Faz menção a cláusulas de contratos ou de 
convênios, não os transcreva por extenso. 
(C) Seja Regimental. 
(D) Sendo de iniciativa popular, não atenda aos 
requisitos do Regimento Interno. 
 
32. De acordo com o Regimento Interno da Câmara 
de Cabreúva, as proposições serão submetidas 
aos seguintes regimes de tramitação, EXCETO: 
 
(A) Urgência Especial. 
(B) Urgência. 
(C) Ordinária. 
(D) Urgência urgentíssima. 
 
33. A Câmara de Vereadores de Cabreúva 
apreciará proposta de Emenda à Lei Orgânica 
desde que: 
 
(A) Apresentada por ¼ (um quarto), no mínimo, dos 
membros da Câmara ou pelo Prefeito. 
(B) Apresentada pelo menos 5% (cinco por cento) dos 
eleitores do Município. 
(C) Não esteja em vigência intervenção federal, 
município de defesa ou estado de sítio. 
(D) Não proponha a abolição de qualquer principio da 
Constituição Federal ou Constituição Estadual. 
 
34. De acordo com o Regimento Interno da 
Câmara, as propostas de Emenda a Lei Orgânica 
do município de Cabreúva serão discutidas e 
votadas em: 
 
(A) 02 (dois) turnos, com interstício mínimo de 10 
(dez) dias, considerando-se aprovada quando obtiver, 
em cada votação, o voto favorável de 2/3 (dois terços) 
dos membros da Câmara. 
(B) 02 (dois) turnos, com interstício mínimo de 8 (oito) 
dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em 
cada votação, o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos 
membros da Câmara. 



(C) 02 (dois) turnos, com interstício mínimo de 10 
(dez) dias, considerando-se aprovada quando obtiver, 
em cada votação, o voto favorável da maioria simples  
dos membros da Câmara. 
(D) Turno único, considerando-se aprovada quando 
obtiver, em cada votação, o voto favorável de 2/3 (dois 
terços) dos membros da Câmara. 
 
35. Segundo o Artigo 139 do Regimento Interno da 
Câmara de Vereadores de Cabreúva, NÃO é da 
competência privativa do Prefeito a iniciativa de 
Projetos que disponham sobre: 
 
(A) Criação , extinção e transformação de cargos, 
funções ou empregos públicos na administração direta 
ou indireta, bem como a fixação ou aumento da 
remuneração dos servidores. 
(B) Criação, estruturação e atribuições das 
secretarias, órgãos e entidades da Administração 
Pública Estadual. 
(C) Regime Jurídico, provimento de cargos e 
empregos, estabilidade e aposentadoria dos 
servidores. 
(D) Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e 
matéria orçamentária. 
 
36. Constitui matéria de Decreto Legislativo, 
segundo o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Cabreúva: 
 
(A) Cassação do mandato do Presidente e do Vice 
Presidente da Câmara. 
(B) Concessão de licença prêmio ao Prefeito. 
(C)Autorização ao Prefeito para ausentar-se do 
Município por mais de 15 (quinze) dias. 
(D) Aprovação ou rejeição das Contas da Prefeitura. 
 
37. Segundo o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Cabreúva, constitui matéria de 
Projeto de Resolução: 
 
(A) Destituição do Prefeito e do Vice Prefeito. 
(B) Elaboração e reforma do Instituto de Previdência 
Municipal. 
(C) Julgamento de recursos de sua competência. 
(D) Perda de mandato de Prefeito, nos casos previstos 
em lei. 
 
38. De acordo com o Regimento Interno da Câmara 
Municipal, na apreciação pelo Plenário 
consideram-se prejudicadas e assim declaradas 
pelo Presidente, que determinará seu 
arquivamento: 
 
(A) A discussão ou votação de qualquer projeto 
diferente a outro que já tenha sido aprovado. 
(B) A proposição original, com as respectivas 
emendas ou subemendas, quando tiver substituto 
aprovado. 
(C) A emenda ou subemenda de matéria diferente à 
de outra já aprovada ou rejeitada. 
(D) O requerimento com diferente finalidade já 
aprovado, ou rejeitado, salvo se consubstanciar 
reiteração de pedido não atendido ou resultante de 
modificação da situação de fato anterior. 
 

39. Aparte é a interrupção do orador para 
indagação ou esclarecimento relativo à matéria em 
debate. Segundo o Regimento Interno da Câmara 
de Cabreúva, o aparte deve ser expresso em 
termos corteses e não poderá exceder  o tempo 
de: 
 
(A) 10 minutos. 
(B) 15 minutos. 
(C) 5 minutos. 
(D) 1 minuto. 
 
40. As Moções são proposições da Câmara 
Municipal de Cabreúva a favor ou contra 
determinado assunto. As Moções podem ser de: 
 
(A) Protesto, repúdio, apoio e apelo. 
(B) Protesto, repúdio e apoio. 
(C) Protesto, repúdio, e apelo. 
(D) Repúdio, apoio e apelo. 
 
 
 
 

BOA SORTE! 
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