
 
 

 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL 

SUPERIOR EM DIVERSAS ÁREAS  
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NOME:______________________________________________________________ Nº INSCR.____________ 

INSTRUÇÕES 
 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, de 
maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova (Nome 
Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 
 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (07 
páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 
substituído sob qualquer alegação.   

 
3- A PROVA OBJETIVA contém 30 questões objetivas, com 04 (quatro) alternativas (A, B, C, 

D), valendo 1,0 (um) ponto cada, devendo o candidato obter no mínimo 50% de acerto para 
aprovação.  

 
4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, 

FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda à opção de sua escolha, 
sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 
                             

     Exemplo: Questão 01 - A 
 

 
  

 
5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído 

em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Processo 
Seletivo. 

 
6- Não rasure o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA, caso 

contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar questões sem respostas. 
 
7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 
 
8- Não faça perguntas aos fiscais, a interpretação das questões faz parte da Prova. 
 
9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como qualquer 

comunicação externa e interna e entre os candidatos. 
 
10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de Prova 

completo, juntamente com o Cartão Resposta, devidamente assinado. 
 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora de início da Prova. A não 
observância desta exigência acarretará a exclusão do Processo Seletivo. 

 
12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes do seu término, poderá 

levar consigo o Caderno de Prova. 
 

13- O gabarito será publicado no dia 19/09/2017, e o resultado da PROVA OBJETIVA a partir do 
dia 28/09/2017 no Diário Oficial de Bauru. 

 
Prova Objetiva 

 
Edital nº 01, de 10/08/2017. 
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Processo Seletivo para Credenciamento de Estagiários de Nível Superior em 

Diversas Áreas 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto, para responder às questões 
de número 1 a 4. 

 
Notícia de Jornal 

Leio no jornal a notícia de que 
um homem morreu de fome. Um homem 
de cor branca, 30 anos presumíveis, 
pobremente vestido, morreu de fome, 
sem socorros, em pleno centro da cidade, 
permanecendo deitado na calçada 
durante 72 horas, para finalmente morrer 
de fome.  

Morreu de fome. Depois de 
insistentes pedidos e comentários, uma 
ambulância do Pronto Socorro e uma 
radiopatrulha foram ao local, mas 
regressaram sem prestar auxílio ao 
homem, que acabou morrendo de fome.  

Um homem que morreu de fome. 
O comissário de plantão (um homem) 
afirmou que o caso (morrer de fome) era 
da alçada da Delegacia de Mendicância, 
especialista em homens que morrem de 
fome. E o homem morreu de fome.  

O corpo do homem que morreu 
de fome foi recolhido ao Instituto 
Anatômico sem ser identificado. Nada se 
sabe dele, senão que morreu de fome. 
Um homem morre de fome em plena 
rua, entre centenas de passantes. Um 
homem caído na rua. Um bêbado. Um 
vagabundo. Um mendigo, um anormal, 
um tarado, um pária, um marginal, um 
proscrito, um bicho, uma coisa - não é 
um homem. E os outros homens 
cumprem seu destino de passantes, que é 
o de passar. Durante setenta e duas horas 
todos passam, ao lado do homem que 
morre de fome, com um olhar de nojo, 
desdém, inquietação e até mesmo 
piedade, ou sem olhar nenhum. Passam, 
e o homem continua morrendo de fome, 

sozinho, isolado, perdido entre os 
homens, sem socorro e sem perdão.  

Não é da alçada do comissário, 
nem do hospital, nem da radiopatrulha, 
por que haveria de ser da minha alçada? 
Que é que eu tenho com isso? Deixa o 
homem morrer de fome. 

E o homem morre de fome. De 
trinta anos presumíveis. Pobremente 
vestido. Morreu de fome, diz o jornal. 
Louve-se a insistência dos comerciantes, 
que jamais morrerão de fome, pedindo 
providências às autoridades. As 
autoridades nada mais puderam fazer 
senão remover o corpo do homem. 
Deviam deixar que apodrecesse, para 
escarmento dos outros homens. Nada 
mais puderam fazer senão esperar que 
morresse de fome.  

E ontem, depois de setenta e duas 
horas de inanição, tombado em plena 
rua, no centro mais movimentado da 
cidade do Rio de Janeiro, Estado da 
Guanabara, um homem morreu de fome. 

Morreu de fome. 
 

(Fernando Sabino – Disponível 
em: http://contobrasileiro.com.br/noticia-

de-jornal-cronica-de-fernando-sabino. 
Acessado em: 10.08.2017) 

 
01) A partir da leitura da crônica, analise 
as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
I - As orações “Morreu de fome” e 
“Morre de fome” são repetidas várias 
vezes, com o objetivo de destacar a 
indignação do autor com a situação. 
II – O homem que morreu de fome era 
branco, tinha 30 anos, e morreu depois 
de 72 horas deitado na calçada do centro 
da cidade de Guanabara. 

http://contobrasileiro.com.br/noticia-de-jornal-cronica-de-fernando-sabino
http://contobrasileiro.com.br/noticia-de-jornal-cronica-de-fernando-sabino
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III – O homem não pôde contar com a 
solidariedade das pessoas que passavam 
pelo local. 
IV – As autoridades cumpriram seu 
papel, pois prestaram assistência ao 
homem durante os três dias que 
antecederam sua morte. 
 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
 
02) Leia o trecho abaixo. 
 
“Leio no jornal a notícia de que um 
homem morreu de fome”. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
CORRETA classificação do verbo 
grifado quanto a modo e tempo. 
 
A) Modo Indicativo – Pretérito Perfeito. 
B) Modo Subjuntivo – Pretérito Mais 
que Perfeito. 
C) Modo Subjuntivo – Pretérito 
Imperfeito. 
D) Modo Indicativo – Pretérito Mais que 
Perfeito. 
  
03) Assinale a opção que apresenta a 
CORRETA classificação quanto ao 
sujeito da oração “Morreu de fome”. 
 
A) Indeterminado. 
B) Oculto. 
C) Inexistente. 
D) Composto. 
 
04) “Deviam deixar que apodrecesse, 
para escarmento dos outros homens 
“Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta um sinônimo para o termo 
grifado. 
 
A) Repreensão. 
B) Ensinamento. 
C) Incógnito. 
D) Castigo. 

05) Assinale a alternativa em que todas 
palavras apresentam a grafia 
CORRETA, quanto ao emprego ou  não 
do hífen. 
 
A) Infrassom, interregional, micro-
ondas, auto-escola. 
B) Anti-higiênico, micro-sistema, 
plurianual, contrarregra. 
C) Autopeça, co-ordenador, minissaia, 
superhomem. 
D) Contrassenha, inter-racial, 
coordenador, auto-observação. 
 
06) Leia as frases abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa que preenche 
CORRETA e RESPECTIVAMENTE 
as lacunas. 
 
1 – _____ você não foi aprovado no 
concurso? 
2 – Jamais saberei o _____ de tantas 
dificuldades. 
3 – As estagiárias não compareceram 
______ estão gripadas. 
4 – Não foi a festa de formatura _____? 
 
A) Porque, por quê, porque, porquê.  
B) Por que, porque, porquê, por quê.  
C) Porque, porquê, por que, porquê. 
D) Por que, porquê, porque, por quê. 
 
07) De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
CORRETA em relação à ocorrência ou 
não da crase. 
 
A) Os estagiários foram a festa da 
empresa. 
B) As estagiárias foram àquele 
monumento. 
C) Há muitas tarefas à fazer. 
D) Paulo ficou cara à cara com seu 
inimigo. 
 
08) De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
INCORRETA em relação à 
concordância verbal. 
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A) A gangue perturba a pacata cidade de 
Urupê. 
B) Existem muitas vagas para estágio. 
C) Faz dois anos que Luiz não viaja. 
D) Haviam trinta pessoas na palestra 
sobre educação. 
 
09) Leia as frases abaixo e, em seguida, 
assinale a alternativa que preenche 
CORRETA e RESPECTIVAMENTE 
as lacunas. 
 
1 – Os alunos foram a uma ___________ 
de cinema. 
2 – Ana escolheu um __________ 
momento para falar. 
3 – Os cadernos e livros estão 
________? 
4 – O _______ não tem cura. 
5 – Não estacione aqui, ______ será 
multado. 
 
A) seção, mau, onde, mal, se não. 
B) cessão, mal, aonde, mau, senão. 
C) sessão, mau, onde, mal, senão.  
D) sessão, mau, aonde, mal, se não. 
 
10) De acordo com a norma-padrão da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
INCORRETA em relação à 
concordância nominal. 
 
A) Seguem anexo as imagens da festa. 
B) O diretor é bastante exigente. 
C) Bastantes pessoas não foram à 
reunião. 
D) As alunas disseram: “agradecidas”. 
 

MATEMÁTICA 
 
11) O Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), realizado em 2012, era 
composto por uma redação e 4 provas 
com 45 questões cada – Linguagens, 
códigos e suas tecnologias; Matemática e 
suas tecnologias; Ciências da natureza e 
suas tecnologias; Ciências humanas e 
suas tecnologias. As questões das provas 

eram de múltipla escolha com 5 
alternativas cada. 
O item que representa o número de 
possibilidade para responder às questões 
das provas do ENEM nesse ano é: 
 
A) 180 . 5 
B) 4 . 545 
C) 1805 
D) 5180 
 
12) O resultado da expressão (3x)2 + (10 
+ 3x) . (10 – 3x) é igual? 
 
A) 10 
B) 100 
C) 9x2 + 100 
D) 12x2 - 100 
 
13) Num balancete de uma empresa 
consta que um certo capital foi aplicado 
a uma taxa de 30% ao ano, durante 8 
meses, rendendo juros simples no valor 
de R$ 192,00. O capital aplicado foi de: 
 
A) R$960,00 
B) R$288,00 
C) R$880,00 
D) R$2.880,00 
 
14) A área de um retângulo mede 72 m2 
e uma de suas dimensões é o dobro da 
outra. O menor lado desse retângulo 
mede: 
 
A) 6 m. 
B) 12 m. 
C) 8 m. 
D) 14 m. 
 
15) Quatro marcas de pão integral 
apresentam as seguintes concentrações 
de fibras (massa de fibra por massa de 
pão: 
- Marca A: 2 g de fibras a cada 50 g de 
pão; 
- Marca B: 5 g de fibras a cada 40 g de 
pão; 
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- Marca C: 5 g de fibras a cada 100 g de 
pão; 
- Marca D: 6 g de fibras a cada 90 g de 
pão; 
Recomenda-se a ingestão do pão que 
possui a maior concentração de fibras. 
Então a marca escolhida é: 
 
A) A. 
B) B. 
C) C. 
D) D. 
 
16) Joana acertou 70% das questões de 
uma prova. Esses 70% representam 21 
questões. Quantas questões havia na 
prova?  
 
A) 10. 
B) 28. 
C) 30. 
D) 40. 
 
17) O valor da raiz positiva da equação 
2x2 – 5x – 7 = 0 é:  
 
A) 3,5.  
B) 1. 
C) 2. 
D) 4,5. 
 
18) As projeções para a produção de 
arroz no período de 2012-2021, em uma 
determinada região produtora, apontam 
para uma perspectiva de crescimento 
constante anual. O quadro apresenta a 
quantidade de arroz, em toneladas, que 
será produzida nos primeiros anos desse 
período, de acordo com essa projeção. 
 

ANO PROJEÇÃO DA 
PRODUÇÃO (t) 

2012 50,25 
2013 51,50 
2014 52,75 
2015 54,00 
 

A quantidade total de arroz, em 
toneladas, que deverá ser produzida no 
período de 2012 a 2021 será de: 
 
A) 497,25. 
B) 500,85. 
C) 502,87. 
D) 558,75. 
 
19) Em um grupo de 80 pessoas, 53 
conhecem o Rio de Janeiro, 38 
conhecem São Paulo e 21 já estiveram 
nas duas cidades. Uma pessoa do grupo 
é escolhida ao acaso. Qual a 
probabilidade de que ela tenha visitado 
apenas uma dessas cidades? 
 
A) 51,25% 
B) 61,25% 
C) 42,75% 
D) 68,75% 
 
20) O pronto-socorro de um hospital 
atendeu 1400 pessoas no primeiro 
semestre de 2007. Em janeiro foram 
atendidas 180 pessoas e, em junho, 160 
pessoas. O número de pessoas atendidas 
nos outros meses do semestre foi o 
mesmo em cada mês. Quantas pessoas 
foram atendidas em cada um desses 
meses? 
 
A) 245. 
B) 255. 
C) 265. 
D) 275. 
 

ATUALIDADES 
 
21) No último dia 12 de agosto, a 
Prefeitura Municipal de Bauru, 
inaugurou uma nova Unidade Básica de 
Saúde.  Com foco na saúde da 
população, durante a manhã do sábado 
(12/08) houve na unidade inaugurada, 
uma série de atividades, entre elas, 
aferição de pressão arterial, dicas de 
nutrição e saúde bucal, orientações sobre 
infecções sexualmente transmissíveis e 



 

 
Credenciamento de Estagiários de Nível Superior em Diversas Áreas (Edital nº 01/2017)      5 
 

conscientização sobre o combate à 
dengue. Para ofertar um bom 
atendimento à população da região, a 
nova Unidade Básica de Saúde contará, 
imediatamente, com 44 profissionais 
entre médicos, enfermeiros, psicólogos, 
auxiliares e técnicos de enfermagem, 
servente de limpeza e atendentes. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
localização dessa nova UBS. 
 
A) Jardim Jussara/Celina. 
B) Jardim Redentor/Geisel. 
C) Jardim Marise/Gerson França. 
D) Jardim Chapadão/Beija-flor. 
 
22) No dia 02 de agosto de 2017, o 
Departamento de Estado americano 
emitiu restrição de viagem a portadores 
de passaporte do país. Em relação a essa 
restrição, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) Os portadores de passaporte do país 
estão proibidos de viajarem ao México e 
à Coreia do Sul, e aqueles que estejam 
em território mexicano e sul-coreano 
terão até 1.º de novembro de 2017 para 
deixarem o local. 
B) Os portadores de passaporte do país 
estão proibidos de viajarem ao México, e 
aqueles que estiverem em território 
mexicano terão até 1.º de setembro de 
2017 para regressarem aos Estados 
Unidos da América. 
C) Os portadores de passaporte do país 
estão proibidos de viajarem à Coreia do 
Norte, e aqueles que estejam em 
território norte-coreano terão até 1.º de 
setembro de 2017 para deixarem o local. 
D) Os portadores de passaporte do país 
estão proibidos de viajarem ao Paquistão 
e ao México, e aqueles que estejam em 
território paquistanês e mexicano terão 
até 1.º de outubro de 2017 para 
regressarem aos Estados Unidos da 
América. 
 
 

23) Leia a notícia abaixo: 
 
“Mais de 5 mil pessoas por dia 
apresentam sintomas da doença, o que já 
é o maior surto da doença no mundo, 
segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Desde 27 de abril passado 
já foram registrados no Iêmen mais de 
368.207 casos suspeitos e 1.828 mortos, 
segundo informação da ONU News. 
Cerca de 41% dos pacientes suspeitos 
são crianças menores de 15 anos. Um 
terço das mortes ocorre em pessoas com 
mais de 60 anos. Mais de 99% dos 
pacientes com suspeita da doença 
sobrevivem quando têm acesso aos 
serviços de saúde”. 
(Disponível em: 
http://guiadoestudante.abril.com.br/bl
og/atualidades-vestibular/as-noticias-
internacionais-mais-importantes-da-
semana-de-177/. Acesso em 15 de 
agosto de 2017. Adaptado) 
 
Assinale a alternativa que apresenta o 
nome da doença que vêm atingindo o 
Iêmen. 
 
A) AIDS. 
B) Cólera. 
C) Febre Amarela. 
D) Poliomielite. 
 
24) Foi publicada no Diário Oficial da 
União, a Lei Federal n.º 13.429, de 31 de 
março de 2017, que altera dispositivos 
da Lei n.º 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 
que dispõe sobre o trabalho temporário 
nas empresas urbanas e dá outras 
providências; e dispõe sobre as relações 
de trabalho na empresa de prestação de 
serviços a terceiros. 
 
Desta forma, analise as afirmações 
abaixo. 
 
I – A lei define que trabalho temporário 
é aquele prestado por pessoa física 
contratada por uma empresa de trabalho 

http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/as-noticias-internacionais-mais-importantes-da-semana-de-177/
http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/as-noticias-internacionais-mais-importantes-da-semana-de-177/
http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/as-noticias-internacionais-mais-importantes-da-semana-de-177/
http://guiadoestudante.abril.com.br/blog/atualidades-vestibular/as-noticias-internacionais-mais-importantes-da-semana-de-177/
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temporário que coloca à disposição de 
uma empresa tomadora de serviços, para 
atender à necessidade de substituição 
transitória de pessoal permanente ou à 
demanda complementar de serviços. 
II – A Lei 13.429/2017 autoriza a 
contratação de trabalhador temporário 
para a substituição de trabalhadores em 
greve. 
III – A Lei 13.429/2017 permite que as 
empresas terceirizem apenas as 
atividades meios. 
IV – O contrato de trabalho temporário 
pode versar sobre o desenvolvimento de 
atividades-meio e atividades-fim a serem 
executadas na empresa tomadora de 
serviços. 
 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e IV. 
D) II e III. 
 
25)  Em 07 de maio de 2017, a 
população francesa elegeu seu novo 
Presidente. O eleito recebeu mais de 
65% dos votos e passa a ser o presidente 
mais jovem da história francesa. 
Assinale a alternativa que apresenta o 
nome do novo Presidente francês. 
 
A) Jean-Luc Mélenchon. 
B) François Charles Amand Fillon. 
C) Emmanuel Jean-Michel Frédéric 
Macron. 
D) Nicolas Dupont-Aignan. 
 
26) Assinale a alternativa que apresenta 
CORRETA e RESPECTIVAMENTE 
o nome do(a) atual Presidente do 
Supremo Tribunal Federal e ano que 
passou a ocupar o cargo. 
 
A) Gilmar Mendes – 2017. 
B) Gleisi Hoffman – 2017. 
C) Ricardo Lewandowski – 2016. 
D) Cármen Lúcia – 2016. 

27) Desde dezembro de 2016, o Brasil 
vem enfrentando um surto de febre 
amarela, para se ter ideia foi o maior 
desde 1980. O atual surto, apesar de 
atingir regiões próximas de zonas 
urbanas, é classificado como silvestre 
pelo governo brasileiro. Ou seja: o 
mosquito Aedes aegypti, conhecido por 
transmitir a dengue, chikungunya e a 
zika, ainda não é transmissor do vírus da 
febre amarela. Os mosquitos 
responsáveis por essas infecções são o 
Haemagogus e Sabethes. 
(Disponível em: 
http://g1.globo.com/bemestar/febre-
amarela/noticia/brasil-tem-240-
mortes-confirmadas-devido-a-febre-
amarela-diz-ministerio.ghtml. 
Acessado em: 08 de agosto de 2017. 
Adaptado) 
 
Até o final do mês de abril de 2017, o 
estado mais atingido pela febre amarela 
era: 
 
A) São Paulo. 
B) Rio de Janeiro. 
C) Pará. 
D) Minas Gerais. 
 
28) Em 29 de novembro de 2016, o 
avião que levava a delegação da 
Chapecoense caiu, resultando em 71 
mortos. O time da Chapecoense estava 
viajando para disputar a primeira partida 
da final da Copa Sul-Americana contra o 
Atlético Nacional que aconteceria dia 30 
de novembro de 2016. Inicialmente, o 
voo iria diretamente de Guarulhos/SP 
para a cidade destino, mas foi vetado 
pela Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC). Em razão do veto, a equipe 
tomou um voo comercial até a Bolívia e, 
de lá, o grupo pegou outro voo. Em 
relação a tragédia tratada, assinale a 
alternativa que apresenta CORRETA e 
RESPECTIVAMENTE o nome da 
companhia área e da cidade que era 
destino. 

http://g1.globo.com/bemestar/febre-amarela/noticia/brasil-tem-240-mortes-confirmadas-devido-a-febre-amarela-diz-ministerio.ghtml
http://g1.globo.com/bemestar/febre-amarela/noticia/brasil-tem-240-mortes-confirmadas-devido-a-febre-amarela-diz-ministerio.ghtml
http://g1.globo.com/bemestar/febre-amarela/noticia/brasil-tem-240-mortes-confirmadas-devido-a-febre-amarela-diz-ministerio.ghtml
http://g1.globo.com/bemestar/febre-amarela/noticia/brasil-tem-240-mortes-confirmadas-devido-a-febre-amarela-diz-ministerio.ghtml
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A) Lasmim – Bogotá (Colômbia). 
B) Lasmim –Medellín (Colômbia). 
C) Lamia – Medellín (Colômbia). 
D) Lamia – Bogotá (Colômbia). 
 
29) Em dezembro de 2016 aconteceu a 
inauguração oficial de uma usina 
hidrelétrica, localizada na região norte 
do país, com investimento de R$ 19 
bilhões, o empreendimento agora é o 
terceiro maior gerador de energia elétrica 
do Brasil. O evento contou com a 
presença de autoridades nacionais e 
internacionais, como embaixadores da 
Bélgica e França, além de funcionários da 
ESBR. Assinale, a alternativa que 
apresenta o nome dessa usina hidrelétrica 
brasileira. 
 
A) Belo Monte. 
B)Teles Pires. 
C) Itumbiara 
D) Jirau. 
 
30) Um dos acontecimentos que mais 
impactaram nosso país foi o impeachment 
da presidente Dilma Rousseff. O processo 
teve início em dezembro de 2015, durou 
273 dias, e foi concluído em 31 de agosto 
de 2016. 
Analise as afirmações sob processo que 
levou ao impeachment da presidente 
Dilma Rousseff. 
 
I – Foram realizadas duas votações no 
plenário do senado para o processo de 
impeachment da presidente Dilma 
Rousseff. A primeira, decidiu apenas se 
ela deveria perder o mandato de 
presidente da República, e na sequência, 
os senadores apreciaram se Dilma 
deveria ficar inelegível por oito anos a 
partir de 1º de janeiro de 2019. 
 II - A presidente Dilma não compareceu 
ao Congresso para se defender, mas 
negou ter cometido os crimes de 
responsabilidade de que foi acusada, 

mediante uma carta lida por seu 
advogado. 
III – No Senado foram 61 votos 
favoráveis e 20 contrários pelo 
impeachment de Dilma Rousseff. 
IV – O impeachment cassou o mandato 
da presidente Dilma Rousseff, mas 
manteve seus direitos políticos.  
V – O impeachment cassou o mandato 
da presidente Dilma Rousseff e seus 
direitos políticos.  
 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
A) I, II e III. 
B) I, III e IV. 
C) I, II e V. 
D) II, III e IV. 
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