
  

 

Concurso Público 
Código: 586 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos  

10 
10 
05 
15 

Total de questões                                                               -                                                       40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de 

provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo 
início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial. 

 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
Memória só registra acontecimentos após os quatro anos 

de idade 
 

Uma pesquisa desenvolvida na Memorial 
University of Newfoundland, no Canadá, afirma que não 
nos lembramos dos acontecimentos da nossa primeira 
infância porque nos esquecemos deles enquanto ainda 
somos crianças.  

 O estudo reuniu 140 crianças com idade entre 
quatro e 13 anos. Na primeira fase do estudo, elas eram 
convidadas a contar as memórias mais antigas de que 
tinham lembrança. Dois anos depois, as crianças da 
pesquisa contaram novamente as suas lembranças mais 
antigas e tiveram ainda que estimar quantos anos elas 
tinham quando tudo aconteceu.  

Os pesquisadores notaram que as crianças mais 
novas trocaram as memórias velhas por mais recentes. Já 
as maiores mantiveram as mesmas lembranças. Foi 
concluído, portanto, que as crianças se esquecem dos 
primeiros anos de vida logo na infância.  

 _______ isso acontece?  
A neurociência não tem certeza. Uma das 

hipóteses é de que, nos primeiros anos de vida, nosso 
cérebro ainda não estaria pronto para gravar memórias 
para a vida inteira. Estruturas cerebrais responsáveis por 
processar e arquivar informações não estão totalmente 
desenvolvidas aos dois ou três anos.  

Os pesquisadores afirmam que os 
acontecimentos de antes dos três anos são gravados na 
memória por meio de códigos não linguísticos, que não 
fazem sentido depois que somos adultos. O fato de as 
lembranças mais claras coincidirem com o início da 
alfabetização só reforça essa teoria.  

Para a psicanálise, porém, parte da infância é 
esquecida porque as lembranças são conflitantes, 
dolorosas. Eliminamos da consciência tudo aquilo que traz 
conflito ao mandar para o inconsciente. Nessa visão, o ser 
humano sofre os efeitos dessas memórias encobertas 
pelo resto da vida. Daí viriam alguns medos e traumas. 

 
http://www.minhavida.com.br/familia/... - adaptado 

 

1) Quanto ao uso dos Porquês, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna do texto CORRETAMENTE: 
 
a) Porque 
b) Por quê 
c) Por que 
d) Porquê 
 

2) Em relação ao texto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Memória só registra acontecimentos após os quatro 

anos de idade porque, com certeza, antes disso as 
lembranças são conflitantes, segundo a neurociência. 

b) Códigos linguísticos não fazem sentido para a memória 
depois que somos adultos. 

c) Os pesquisadores notaram que as crianças mais novas 
tiveram as mesmas memórias das mais velhas. 

d) Uma das teorias é de que, nos primeiros anos de vida, 
nosso cérebro ainda não estaria pronto para gravar 
memórias para a vida inteira. 

 

3) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - As lembranças mais claras não coincidem com o início 

da alfabetização, o que reforça a certeza de que os 
códigos linguísticos deveriam ser esquecidos. 

II - As lembranças de acontecimentos da nossa primeira 
infância são esquecidas enquanto ainda somos 
crianças.  

III - Eliminamos do inconsciente tudo aquilo que traz 
conflito ao mandar para a consciência, o que provoca 
medos e traumas pelo resto da vida. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e III. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item II. 
d) Todos os itens. 
 

4) Ao se passar para o singular o termo sublinhado do 
trecho “... as crianças da pesquisa contaram novamente 
as suas lembranças mais antigas e tiveram ainda que 
estimar quantos anos elas tinham quando tudo 
aconteceu.”, quantas outras palavras obrigatoriamente 
devem ser flexionadas a fim de se manter CORRETA a 
concordância? 
 
a) Três. 
b) Cinco. 
c) Duas. 
d) Quatro. 
 

5) No trecho “... O aluno que dá valor à leitura e a 
aprender por meio dela adquire conhecimento de mundo 
rapidamente.”, o “a” sublinhado NÃO admite acento 
indicativo de crase, pois: 
 
a) Há a preposição “por” depois de “aprender”. 
b) Já há ocorrência de uma crase na frase. 
c) Não é seguido por uma palavra feminina. 
d) É seguido de um verbo. 
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6) A palavra “busca” é formada pelo processo de 
derivação: 
 
a) Regressiva. 
b) Parassintética. 
c) Prefixal. 
d) Sufixal. 
 

7) Assinalar a alternativa em que a acentuação está 
CORRETA: 
 
a) Sufôco. 
b) Impróprio. 
c) Pincél. 
d) Gádo. 
 

8) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta o vício de 
linguagem denominado Cacofonia: 
 
a) Na vez passada nos encontramos no bar. 
b) Ela tinha muito dinheiro. 
c) Juliana está fazendo aniversário hoje. 
d) Ele chutou a bola na boca dela. 
 

9) As vírgulas em “Através das personagens, seres 
fictícios da trama, encadeiam-se os fatos que geram 
conflitos e ações de uma narrativa.” estão sendo 
empregadas para: 
 
a) Isolar o aposto. 
b) Separar o adjunto adnominal. 
c) Fazer-se uma pausa na leitura. 
d) Indicar elipse. 
 

10) Em relação às vozes verbais na frase “O rapaz da 
lavanderia machucou-se.”, analisar os itens abaixo: 
 
I - Está na voz reflexiva. 
II - Está na voz ativa. 
III - Está na voz passiva. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens.  
  

MATEMÁTICA 

 
11) Dado o polinômio abaixo, assinalar a alternativa que 
apresenta o resultado da operação 5a + b, sabendo-se 
que p(x) é divisível por (x - 5): 
 

p(x) = ax
2
 + bx - 15 
 

a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
 

12) Dadas as matrizes A = 






 

10

12
 e B = 









 11

33
, 

analisar os itens abaixo: 
 
I) Os determinantes das matrizes A e B são, 

respectivamente, 2 e 0. 

II) A + B = 








 430

89
. 

III) B
t
 = 













13

13
. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13) Uma pessoa comprou 8 trufas e 6 caixas de bombons 
para seus afilhados. Sabendo-se que o preço total foi de 
R$ 62,00 e que a soma de duas caixas de bombons e 
quatro trufas resultam em R$ 24,00, assinalar a alternativa 
que apresenta o valor de cada caixa de bombom: 
 
a) R$ 7,00 
b) R$ 7,50 
c) R$ 8,00 
d) R$ 8,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14) Em relação à inequação 0
1x

2x





, é CORRETO 

afirmar que o seu conjunto solução é:  
 

a) (-  , 1)   (2, + ) 

b) (-2, 1) 

c) (- , -2)  (1, +  ) 

d) (1, 2) 
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15) Considerando-se a figura abaixo, analisar os itens que 
seguem: 
 

 
 
I - O perímetro do triângulo hachurado é igual a 

cm)32221(2  . 

II - A área do triângulo hachurado é igual a .cm2 2  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

16) Dadas as funções quadráticas f(x) = (x - 2)
2
 + 3 e 

g(x) = -(x - 3)
2
 + 4, é CORRETO afirmar que: 

 
a) As funções têm dois pontos em comum. 
b) As duas funções têm seus vértices no mesmo ponto. 
c) Ambas interceptam o eixo y no mesmo ponto. 
d) Ambas têm a concavidade voltada para cima. 
 

17) A figura abaixo mostra quantos segmentos são 
necessários para montar n triângulos. Seguindo-se o 
mesmo critério de formação, é CORRETO afirmar que 
para formar 122 triângulos são necessários:  
 

 
 
a) 245 segmentos. 
b) 260 segmentos. 
c) 272 segmentos. 
d) 295 segmentos. 
 

18) A herança de Débora foi colocada em uma conta que 
rende a uma taxa de juros de 4% ao mês sob um regime 
de juros simples. Se o valor da herança é de 
R$ 50.000,00, é CORRETO afirmar que o montante 
atingirá o valor de R$ 150.000,00 em: 
 
a) 40 meses. 
b) 50 meses. 
c) 60 meses. 
d) 70 meses. 
 

RASCUNHO 
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19) O quadro abaixo exemplifica como seria o encontro 
entre os gametas “Aa” do pai e “Aa” da mãe de Carolina: 
 

 A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

 
Sabe-se que o “A” é uma característica dominante ao “a” e 
que sempre que houver pelo menos um “A” a pessoa terá 
olhos escuros, caso contrário terá olhos claros. Com base 
nisso, é CORRETO afirmar que a probabilidade de 
Carolina nascer com olhos claros é de: 
 
a) 100% 
b) 75% 
c) 50% 
d) 25% 
 
 
 
 
 

20) De acordo com a subtração apresentada abaixo, 
assinalar a alternativa que apresenta o resultado de 
x - y + z: 
 

 
 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
 
 
 
  
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

21) No Outlook 2007, é possível sinalizar uma mensagem 

de e-mail para acompanhamento por meio do botão 
ou pelo seguinte atalho de teclado: 
 
a) Ctrl+A 
b) Ctrl+G 
c) Ctrl+Shift+A 
d) Ctrl+Shift+G  

22) Em relação às transições de slides do PowerPoint 
2007, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 
 

(---) Descobrir para a direita. 
(---) Revelar para a direita. 
(---) Empurrar para a direita. 
 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 1 - 3. 
d) 3 - 1 - 2. 
 

23) No Internet Explorer 11, a opção Excluir Histórico de 
Navegação possibilita excluir diversas informações que o 
navegador lembra e armazena em um computador durante 
a navegação na Web. Para excluir a lista de arquivos que 
baixou, o usuário deve marcar, na caixa de diálogo Excluir 
Histórico de Navegação, a caixa de seleção: 
 

a) Histórico. 
b) Histórico de Downloads. 
c) Cookies e dados de sites. 
d) Arquivos de Internet Temporários e arquivos de site. 
 

24) Em relação ao hardware, analisar os itens abaixo: 
 

I - É a parte lógica do computador. 
II - O sistema operacional é considerado um hardware. 
 

a) Os itens I e II estão incorretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

25) Segundo a Cartilha de Segurança para Internet, 
falsificação de e-mail é uma técnica que consiste em alterar 
campos do cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar 
que ele foi enviado de uma determinada origem quando, na 
verdade, foi enviado de outra. Exemplos de e-mails com 
campos falsificados são aqueles recebidos como sendo: 
 

I - De alguém conhecido, solicitando que o usuário clique 
em um link ou execute um arquivo anexo. 

II - Do banco do usuário, solicitando que ele siga um link 
fornecido na própria mensagem e informe dados da sua 
conta bancária. 

III - Do administrador do serviço de e-mail que o usuário 
utiliza, solicitando informações pessoais e ameaçando 
bloquear a sua conta caso o usuário não as envie.  

 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 

  
26) No Brasil, a obtenção de solo para a agropecuária, a 
indústria madeireira e a especulação imobiliária estão 
entre os fatores principais para o desaparecimento das 
florestas. Com base nisso, marcar C para as afirmativas 
que apontam consequências e prejuízos ambientais 
causados pelo desmatamento, E para as que não 
apontam e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Ganho de biodiversidade. 
(---) Aterramento de rios e lagos. 
(---) Degradação dos mananciais. 
 
a) E - C - E. 
b) C - E - E. 
c) E - C - C. 
d) C - C - E. 
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
27) Segundo a Constituição Federal, são privativos de 
brasileiro nato os cargos de: 
 
a) Presidente e Vice-Presidente da República. 
b) Presidente da Câmara dos Deputados e Presidente do 

Senado Federal. 
c) Ministro do Supremo Tribunal Federal, de carreira 

diplomática e de oficiais das Forças Armadas. 
d) Todas as alternativas anteriores. 
 

28) Segundo a Lei Orgânica do Município, perderá o 
mandato o Vereador: 
 
I - Cujo procedimento for declarado compatível com o 

decoro parlamentar. 
II - Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 
III - Quando o decretar a Justiça Eleitoral. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Todos os itens. 
 

29) Considerando-se o que dispõe a Lei Complementar 
Municipal nº 002/02 sobre a reversão, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Reversão é o retorno do servidor aposentado por 

invalidez à atividade no serviço público municipal, 
verificado, em processo, que não subsistem os 
motivos determinantes da aposentadoria. 

(---) A reversão poderá efetuar-se sem que o servidor seja 
submetido à inspeção médica. 

(---) Somente poderá ocorrer reversão para cargo 
anteriormente ocupado ou, se transformado, no 
resultante da transformação. 

 
a) C - E - C. 
b) E - C - C. 
c) C - C - E. 
d) E - C - E. 
 

30) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 002/02, 
constituem indenizações ao servidor: 
 
a) Ajuda de custo, apenas. 
b) Transporte, apenas. 
c) Diárias e ajuda de custo, apenas. 
d) Diárias, ajuda de custo e transporte. 
 

31) Com base na Lei nº 8.429/92, assinalar a alternativa 

que apresenta uma informação INCORRETA: 
 
a) Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia 

são obrigados a velar pela estrita observância dos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. 

b) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 
omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, 
dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

c) No caso de enriquecimento ilícito, não perderá o agente 
público ou terceiro beneficiário os bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio. 

d) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio 
público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às 
cominações desta Lei até o limite do valor da herança. 
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32) Segundo a Lei nº 12.527/11, os procedimentos 
previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 
fundamental de acesso à informação e devem ser 
executados em conformidade com os princípios básicos 
da Administração Pública e com as seguintes diretrizes, 
entre outras:  
 
I - Observância da publicidade como preceito geral e do 

sigilo como exceção. 
II - Divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações.  
III - Utilização de meios de comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

 
33) Segundo DI PIETRO, são dois os sentidos em que se 
utiliza mais comumente a expressão Administração 
Pública. Com base nisso, analisar a sentença abaixo: 
 
Em sentido objetivo, material ou funcional, a 
Administração Pública designa a natureza da atividade 
exercida pelos entes que exercem a atividade 
administrativa (pessoas jurídicas, órgãos e agentes 
públicos); nesse sentido, a Administração Pública é a 
própria função administrativa que incumbe, 
predominantemente, ao Poder Executivo (1ª parte). Em 
sentido subjetivo ou formal ou orgânico, ela designa os 
entes que exercem a atividade administrativa; 
compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos 
incumbidos de exercer uma das funções em que se 
triparte a atividade estatal: a função administrativa 
(2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

34) Com base em ALEXANDRINO e PAULO, analisar os 
itens abaixo sobre atos administrativos: 
 
I - Os atos administrativos não se enquadram na categoria 

dos atos jurídicos. 
II - Por serem praticados no exercício de atribuições 

públicas, os atos administrativos estão sujeitos ao 
regime de direito público. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

35) Conforme KASPARY, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Mensagem. 
(2) Ordem de serviço. 
(3) Parecer. 
 
(---) É o instrumento de comunicação oficial entre os 

Chefes dos Poderes para informar sobre atos da 
Administração Pública. 

(---) É uma determinação especial dirigida aos 
responsáveis por obras ou serviços públicos, 
contendo imposições de caráter administrativo ou 
especificações técnicas sobre o modo e a forma de 
sua realização. 

(---) Na Administração Pública, geralmente é parte 
integrante de um processo, para o qual aponta 
solução favorável ou desfavorável. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

36) Com base em KASPARY, em relação à digitação 
qualitativa, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) A palavra senhor só pode ser abreviada quando 

seguida de substantivo próprio ou pessoalizado. 
(---) As palavras em caracteres maiúsculos não são 

subordinadas às regras de acentuação. 
(---) Todos os sinais de pontuação podem ser 

sublinhados. 
 
a) E - E - C. 
b) C - E - E.  
c) E - C - E. 
d) C - C - C. 
 

37) Segundo o Manual de Redação da Presidência da 
República, a modalidade de comunicação entre unidades 
administrativas de um mesmo órgão, que podem estar 
hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente e 
que se trata de uma forma de comunicação 
eminentemente interna, da-se o nome de: 
 
a) Exposição de motivos. 
b) Ofício. 
c) Aviso. 
d) Memorando. 
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38) Considerando-se o que dispõe o Manual de Redação 
da Presidência da República sobre a identificação do 
signatário, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Todas as comunicações oficiais devem trazer o nome 

e o cargo da autoridade que as expede, entre o local 
da assinatura e o cargo da autoridade. 

(---) Todas as comunicações, exceto as assinadas pelo 
Presidente da República, devem trazer o nome e o 
cargo da autoridade que as expede, abaixo do local 
de sua assinatura. 

(---) Todas as comunicações devem trazer o nome e o 
cargo da autoridade que as expede, abaixo do local 
de sua assinatura. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
 

39) Em conformidade com MEDEIROS, quanto à 
documentação, analisar a sentença abaixo:  
 
Documentação é um conjunto de técnicas cujo objetivo 
primordial é a produção, sistematização, distribuição e 
utilização de documentos (1ª parte). Do ponto de vista 
bibliográfico, documento é qualquer obra que não seja 
manuscrita ou impressa (2ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte.  
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

40) Analisar a sentença abaixo: 
 
Acidente de trabalho é um acidente decorrente do 
exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando 
lesão corporal ou perturbação funcional que cause 
redução da capacidade de desenvolver suas atividades, 
ou morte (1ª parte). Para ser caracterizado um acidente de 
trabalho, é necessário que a vítima apresente algum tipo 
de lesão, podendo ser temporária ou permanente 
(2ª parte).  
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte.  
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
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