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• Nas questões a seguir, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

• Nas questões que avaliam noções de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português. Considere também que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

• Caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como
situação hipotética devem ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto para as próximas duas questões

Em hipótese alguma, pode o eleitor-cidadão assumir1

a condição de sujeito meramente coadjuvante no processo
eleitoral, pois sua atuação, longe de ser um simples dever,
consubstancia importante direito de participação ativa e direta4

na formação de um governo legítimo e democrático. 
A par disso, quando se pensa no processo eleitoral —

embora logo venha à cabeça a figura dos candidatos, partidos7

e coligações como sujeitos de uma trama que é ordinariamente
vigiada por eles próprios e por órgãos estatais (Poder
Judiciário, Ministério Público e polícia) —, não se pode10

esquecer de que todo esse espetáculo se dirige especialmente
ao mais importante dos sujeitos, o eleitor-cidadão. Não é à toa
que se utiliza a denominação eleitor-cidadão, de caráter13

dúplice, quando se percebe que, por um lado, chama-se de
eleitor aquele que comparece livre e conscientemente às urnas
para registrar seu voto, e, por outro lado, chama-se de cidadão16

aquele que tem o poder-dever de fiscalizar as eleições. 
Com efeito, esse poder-dever encontra amparo, em

primeiro lugar, no arcabouço constitucional e legal de19

princípios e regras que objetivam a promoção de eleições
livres, com a mais límpida e cristalina manifestação da
soberania popular, concretizando a promessa de justiça,22

liberdade e igualdade nas disputas que envolvam cargos
eletivos. Ademais, em segundo plano, tal atribuição
fiscalizatória advém dos preceitos morais que impõem a25

necessidade de contenção dos vícios eleitorais, a fim de
alcançar os objetivos da República, especialmente a garantia do
desenvolvimento nacional, a redução das desigualdades sociais28

e a promoção do bem de todos. 
Nesse cenário, portanto, surge a legítima expectativa

de que o eleitor cidadão efetivamente adote uma postura31

corretiva em relação às irregularidades verificadas no curso do
pleito, lançando mão do verdadeiro dever que justifica a sua
condição de cidadão e destinatário dos atos governamentais e34

políticas públicas que serão implementados pelo futuro
representante do povo. Não há dúvida de que o voto é a melhor
arma de que dispõe o eleitor, porém este não pode descartar37

outros artifícios que, no curso do processo eleitoral, podem
garantir, de forma mais eficaz, a higidez e a legitimidade da
disputa, especialmente porque não seria razoável aguardar até40

o dia da votação para tomar alguma providência contra aqueles
que macularam o pleito.

Guilherme Regueira Pitta. O papel do eleitor cidadão. In: Revista

Eletrônica EJE/Tribunal Superior Eleitoral, ano V, n.3, abr.-mai./2015,

p. 35-36 Internet: <www.justicaeleitoral.jus.br> (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção correta de acordo com as ideias do texto.

A O papel fiscalizador dos processos eleitorais é base para os

princípios legais que visam promover justiça, liberdade e

igualdade nas disputas para cargos eletivos. 

B Historicamente, os brasileiros têm atuado mais como eleitores

e têm se descuidado de seu papel como cidadãos, isto é, como

aqueles a quem cabe a tarefa de fiscalizar as eleições.

C Ao longo do processo eleitoral, há instrumentos de controle

prévio que podem garantir que o pleito ocorra em

conformidade com a lei.

D A figura do eleitor-cidadão é a peça central de todo o processo

eleitoral, uma vez que esse sujeito é o único agente, de fato,

desse processo e seu principal destinatário.

E No processo eleitoral, as atribuições do eleitor e as do cidadão,

muitas vezes, confundem-se e isso justifica o uso da

denominação eleitor-cidadão. 

QUESTÃO 2

Considerando os aspectos linguísticos do texto, assinale a opção

correta.

A Os verbos impor e dispor, empregados, respectivamente, nas

linhas 25 e 37, recebem a mesma classificação no que se refere

à transitividade.

B O termo “a legítima expectativa” (R.30) e a oração “aguardar

até o dia da votação” (R. 40 e 41) desempenham a mesma

função sintática.

C O termo “dúvida” (R.36) exerce a função de sujeito na oração

em que ocorre.

D Os termos “por órgãos estatais” (R.9) e “dos preceitos morais”

(R.25) exercem a função de complemento verbal nos períodos

em que ocorrem.

E Na linha 15, as palavras “livre” e “conscientemente”

modificam, respectivamente, “eleitor” e “comparece”.
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QUESTÃO 3

Lançado em 1.º de outubro de 2013, o Projeto Pauta1

Limpa teve como objetivo principal cumprir o propósito

normativo da Lei Complementar n.º 135/2010, em seu caráter

amplo, que consiste em aplicar, de modo direto, os princípios4

da probidade e moralidade administrativa no processo eleitoral.

O projeto, de maneira simples e direta, sustentou-se na

estipulação de três metas prioritárias, apresentadas a seguir. 7

Meta A: julgar até 19/12/2013, na primeira instância,

todos os processos que contêm pedidos que resultem

na perda do mandato eletivo. 10

Meta B: julgar até 31/4/2014, na primeira instância,

todas as prestações de contas relativas às eleições

municipais de 2012.13

Meta C: julgar até 30/6/2014, na primeira instância,

todas as ações penais autuadas até 30/6/2012.

Conforme dados coletados, o projeto decerto16

impulsionou o julgamento dos processos considerados

importantes para as eleições gerais de 2014.

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Relatório de Gestão

do Exercício de 2014. Cuiabá: TRE-MT, 2015, Anexo III, p. 6-8.

Internet: <www.justicaeleitoral.jus.br> (com adaptações).

Considerando que cada uma das opções abaixo apresenta uma

proposta de reescrita de trecho do texto — indicado entre aspas —,

assinale a opção em que a reescrita mantém o sentido da

informação originalmente apresentada e preserva a correção

gramatical do texto.

A “o projeto decerto impulsionou o julgamento dos processos

considerados importantes para as eleições gerais de 2014”

(R. 16 a 18): o projeto certamente estimulou o julgamento dos

processos tidos como importantes para as eleições gerais

de 2014

B “Lançado em 1.º de outubro de 2013 ... Lei Complementar

n.º 135/2010” (R. 1 a 3): O Projeto Pauta Limpa lançado em 1.º

de outubro de 2013 teve como principal intuito dar

cumprimento ao propósito normativo da Lei Complementar

n.º 135/2010

C “consiste em aplicar ... processo eleitoral” (R. 4 e 5): consiste

no emprego, diretamente, no processo eleitoral dos princípios

da probidade e moralidade administrativas

D “O projeto... metas prioritárias” (R. 6 e 7): De modo simples e

direto, o Projeto Pauta Limpa foi sustentado a partir do

estabelecimento de três metas preferenciais

E “julgar até 19/12/2013 ... mandato eletivo” (R. 8 a 10): julgar

todos os processos que contenham pedidos resultantes na perda

do mandato eletivo até 19/12/2013, em primeira instância

Texto para as duas próximas questões

O eleitor que comparece de livre e espontânea vontade1

à urna, sem medo de sanções ou sem fazê-lo somente porque
a lei o obriga, demonstra um grau elevado de maturidade
política, pois tem consciência de que está decidindo os rumos4

de seu município, estado ou país. No Brasil, o voto é
obrigatório, com exceção de alguns casos, expressos na
Constituição Federal de 1988 (CF), em que é facultativo:7

maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, maiores de
setenta anos e analfabetos não são obrigados a votar. Qual foi
a justificativa do legislador para determinar que o voto fosse10

facultativo para alguns eleitores?
Em um primeiro momento, a resposta é a de que foi

uma escolha política na época da promulgação da CF, como13

muitas outras, talvez em decorrência de problemas de
locomoção, porque, na idade de setenta anos, para muitos já
seria difícil se dirigir até a seção eleitoral ou porque a maioria16

dos analfabetos poderia encontrar-se residindo na zona rural,
onde, muitas vezes, verifica-se a existência de matas e de
estradas rurais em condições ruins ou onde é necessário o uso19

de barcos para chegar à seção eleitoral. É importante lembrar,
ainda, que, quando não havia a urna eletrônica — facilitadora
do voto —, o analfabetismo e os problemas de saúde dos22

idosos poderiam comprometer a obtenção de um voto
corretamente lançado (escrito a caneta) na cédula de papel. 

Quando, na CF, estabeleceu-se o voto obrigatório para25

maiores de dezoito anos e facultativo para analfabetos, maiores
de setenta e menores de dezoito anos, não quis o legislador
declarar a incapacidade dessa classe de cidadãos. Da mesma28

forma que existe uma proposta em andamento para fixar em
sessenta e cinco anos a idade para que o voto seja facultativo,
pode ser que, em breve, também exista outra proposta para31

estabelecer o voto obrigatório para analfabetos e menores de
dezoito anos. Tudo depende de nossos políticos.

Rubiane Barros Barbosa Kreuz. Obrigatoriedade do voto: exercício

da democracia ou imposição do poder? In: Revista de Julgados, v. 5.

Cuiabá: Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, 2008/2009,

p. 193-194. Internet: <www.justicaeleitoral.jus.br> (com adaptações).

QUESTÃO 4

De acordo com o texto, 

A cabe aos políticos avaliar as duas propostas em pauta para
discussão: a referente à fixação da idade para o voto facultativo
e a relativa à definição do intervalo etário em que se define a
obrigatoriedade do voto.

B os critérios usados pelo legislador para estabelecer o caráter
facultativo do voto para analfabetos, para maiores de setenta e
para menores de dezoito anos de idade, são de natureza
estritamente política e não têm a finalidade de atestar a
incapacidade desses cidadãos.

C o grau de maturidade política de um eleitor é diretamente
proporcional ao seu grau de consciência do poder de seu voto. 

D o uso da urna eletrônica foi um marco nas eleições, pois
permitiu que o voto de analfabetos e de idosos fosse
corretamente lançado e computado.

E questões referentes à capacidade física e intelectual de maiores
de dezoito anos de idade foram consideradas determinantes
para a definição do caráter obrigatório do voto para essa classe
de cidadãos.
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QUESTÃO 5

No que se refere aos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção

correta.

A As formas pronominais “lo” (R.2), em “sem fazê-lo”, e “o”

(R.3), em “a lei o obriga”, referem-se ao mesmo antecedente.

B As vírgulas empregadas logo após “urna” (R.2) e “anos” (R.27)

poderiam ser suprimidas sem prejuízo para a correção

gramatical do texto.

C O sinal de dois-pontos empregado imediatamente depois

de “facultativo” (R.7) introduz trecho que exprime opinião da

autora do texto.

D Os termos “o uso de barcos” (R. 19 e 20) e “o voto obrigatório”

(R.25) desempenham a mesma função sintática nas orações em

que ocorrem.

E Seria mantido o sentido original do texto caso o trecho

“não são obrigados a votar” (R.9) fosse substituído por não se

obrigam a votar.

QUESTÃO 6

Assinale a opção correta no que se refere às características dos

expedientes oficiais.

A A clareza datilográfica, o uso de papéis uniformes para o texto

definitivo e a correta diagramação do texto são alguns

exemplos de regras de forma de apresentação gráfica a que as

comunicações oficiais obedecem. 

B O emprego de linguagem técnica nas comunicações oficiais é

permitido apenas em situações nas quais é indispensável. 

C Dada a necessidade de que as comunicações oficiais sejam

entendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro, adota-se,

nessas comunicações, uma variedade de linguagem que lhes é

própria, denominada padrão oficial de linguagem.

D O que garante a impessoalidade nas comunicações oficiais é o

cuidado tanto na seleção dos assuntos que figurarão nessas

comunicações como na observação das regras de uso das

expressões de tratamento.

E Uma boa revisão textual, ao permitir a eliminação de excessos

linguísticos, é condição suficiente para garantir a concisão das

comunicações oficiais. 

QUESTÃO 7

Assinale a opção em que o fragmento apresentado atende aos
requisitos da relação de textos oficiais.

A A administração superior da empresa, considerando a escassez
de meios de transporte decorrente da recente greve de
rodoviários autoriza que as atividades laborais se encerrem às
16 horas. Logo que a situação se normalizar, voltaremos aos
horários de trabalho habituais.

B Em virtude do cancelamento das entregas de suprimentos, o
Almoxarifado não está conseguindo suprir as demandas, pois,
com o cancelamento das entregas de suprimentos, não há
material suficiente para atender os pedidos de todos os setores.
Em virtude disso, o Almoxarifado Geral determina a suspensão
do fornecimento de material até segunda ordem. Grato pela
atenção de Vossas Senhorias. 

C Na última consulta que foi feita, constatou-se que tinha muitos
funcionários de diversas unidades que não sabiam operar o
Sistema Informatizado de Compras (SisComp). Para resolver
isso, anunciamos que será realizado nos dias 13 e 14 do mês
que vem uma jornada de treinamento para esses funcionários
que ainda não estão familiarizados com o novo sistema de
compras, denominada “Por dentro do SisComp”.

D Em resposta ao Memorando n.º 9, de 21 de outubro de 2015,
encaminho as cópias dos três orçamentos que foram usados
para subsidiar o processo de aquisição de mobiliário.
Aproveito para informar que os originais se encontram
arquivados na secretaria geral.

E Comunico a todos os chefes de setores, que não se liberou a
renovação dos contratos dos funcionários temporários que
vencem agora no fim do ano. Por conta disso, deverão esses
funcionários deixarem suas atividades no próximo dia 15/12,
último de dia de trabalho do ano. 

QUESTÃO 8

Considerando as características formais e linguísticas dos
expedientes oficiais, assinale a opção correta.

A A exposição de motivos interministerial é uma modalidade
especial de exposição de motivos que se caracteriza por ser
dirigida ao presidente da República e a um ou mais de um
ministro de Estado. 

B O vocativo a ser empregado nas comunicações dirigidas ao
presidente do Supremo Tribunal Federal é Sua Excelência

Presidente do Tribunal Federal.

C Para o correto emprego dos fechos das comunicações oficiais,
deve-se levar em conta unicamente o cargo que o destinatário
do expediente ocupa.

D Informações do remetente, tais como nome do órgão ou setor,
endereço postal e telefone e endereço de correio eletrônico, são
imprescindíveis em um aviso e podem ser apresentadas tanto
no seu cabeçalho como no seu rodapé. 

E Em um memorando, o destinatário deve ser mencionado pelo
cargo que ocupa, e não pelo seu nome.
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QUESTÃO 9

No que tange ao regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, assinale a opção correta.

A A remoção, que pode ser de ofício, no interesse da
administração, consiste no deslocamento do servidor no âmbito
do mesmo quadro, com a necessária mudança de sede.

B Se receber diárias e não se afastar da sede por motivo de força
maior, o servidor público ficará obrigado a restituir
integralmente o valor recebido, no prazo de cinco dias.

C A responsabilidade administrativa do servidor deverá ser
afastada no caso de absolvição criminal por insuficiência
de provas.

D Caso sejam aduzidas circunstâncias suscetíveis de justificar a
inocência do punido em processo administrativo disciplinar,
este poderá ser revisto a qualquer tempo, cabendo o ônus da
prova à administração.

E A posse corresponde ao efetivo desempenho das atribuições,
tanto do cargo público quanto da função de confiança.

QUESTÃO 10

Constitui regra deontológica do Código de Ética Profissional do
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal

A o dever do servidor de prestar toda a sua atenção às ordens
legais de seus superiores, velando atentamente por seu
cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente.

B a vedação ao servidor público de usar do cargo ou função,
facilidades, amizades, tempo, posição e influências para obter
qualquer favorecimento para si ou para outrem.

C a vedação ao servidor público de prejudicar deliberadamente
a reputação de outros servidores ou de cidadãos que deles
dependam.

D o dever do servidor de tratar cuidadosamente os usuários dos
serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato
com o público.

E o dever do servidor de jamais retardar qualquer prestação de
contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e
serviços da coletividade a seu cargo.

QUESTÃO 11

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Mato Grosso (RI–TRE/MT), assinale a opção correta.

A O TRE/MT delibera, em suas sessões, por maioria de votos
com a presença da maioria absoluta de seus membros.

B Compete ao corregedor regional eleitoral aplicar penalidades
aos contratantes pela inadimplência de cláusula contratual.

C Na hipótese de dois juízes de classes diferentes tomarem posse
na mesma data no TRE/MT, será considerado o mais antigo,
para efeitos regimentais, aquele que houver servido a mais
tempo como titular ou substituto na justiça eleitoral.

D Poderá ser arguida a suspeição dos juízes do TRE/MT e do
procurador regional eleitoral, por motivo de parcialidade
partidária, mas esta não poderá ser oposta contra chefes de
cartório e servidores da secretaria do tribunal. 

E O TRE/MT possui em sua composição dois juízes, nomeados
pelo governador do estado, escolhidos entre seis advogados de
notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo
tribunal de justiça em listas tríplices.

QUESTÃO 12

Ainda com relação ao Regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Mato Grosso, assinale a opção correta.

A O conflito de competência ocorre entre juízes ou juntas da
circunscrição, bem como entre autoridades judiciárias e
administrativas.

B O julgamento originário de ação de impugnação de mandato
eletivo de governador do Mato Grosso cabe ao TRE/MT, ao
passo que, quando se tratar de ação referente a mandado
eletivo de senador ou de deputado federal, o julgamento
originário é atribuição do TSE.

C O pedido de habeas data feito ao TRE/MT deve ser concedido
quando for solicitado acesso a informações sobre candidatos
que tiverem concorrido em processos eleitorais com registro
nos bancos de dados desse tribunal.

D Os membros do TRE/MT podem ser removidos para outro
TRE em casos excepcionais, mediante decisão do TSE.

E O presidente do TRE/MT deve representar o tribunal em
solenidades, atos e eventos oficiais, e, se precisar se ausentar
de sessão do tribunal para fazê-lo, ainda assim tem direito à
gratificação de presença em sessão. 

QUESTÃO 13

No que concerne ao BSC (balanced scorecard), que é uma
ferramenta da administração que permite à organização focar as
estratégias para o sucesso no longo prazo, assinale a opção correta. 

A Na avaliação de desempenho do BSC, consideram-se os
vetores pessoas, finanças, produção e vendas.

B O BSC aplica-se fundamentalmente a aspectos financeiros e
contábeis, tais como balanço, fluxo de caixa e índices, uma vez
que esses aspectos condicionam aspectos intangíveis, como a
definição da visão e da missão da organização.

C O BSC é contraindicado em várias situações que envolvam a
dinâmica do negócio, como, por exemplo, no caso de a missão
e a estratégia não serem conhecidas, compartilhadas e
entendidas.

D De acordo com Kaplan e Norton, a estratégia empresarial se
conecta ao conceito de BSC, traduzindo missão, objetivos e
planos por meio dos segmentos finanças, clientes, processos
internos e crescimento.

E O BSC é uma ferramenta de apoio ao planejamento
operacional fundamentada em um sistema de indicadores.

QUESTÃO 14

A busca pelo melhor resultado geral na realização das atividades da
organização — independentemente de onde elas sejam realizadas
— com foco no resultado do processo e na entrega de valor ao
cliente relaciona-se à

A reutilização de recursos tecnológicos e ao aproveitamento de
legado. 

B gestão reativa para realização das tarefas e atividades do
processo e à monitoria em tempo real. 

C formalização dos processos corporativos. 
D focalização específica na cadeia de valor e nos respectivos

processos componentes.
E quebra de silos e feudos na gestão corporativa tradicional.
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QUESTÃO 15

Durante a execução de contrato administrativo celebrado

pelo TRE/MT com uma empresa privada, para a aquisição,

instalação e manutenção de aparelhos de ar condicionado, o gestor

constatou algumas falhas operacionais, que configuraram

inexecução do contrato, tendo então notificado a empresa para

apresentar defesa. 

A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta.

A O contratado será obrigado a reparar, no total ou em parte, o

objeto do contrato em relação ao qual se verificaram as falhas,

e será, por isso, remunerado mediante termo aditivo.

B Pela inexecução total ou parcial do contrato cabe a aplicação,

ao contratado, das penalidades de advertência e multa

concomitantemente.

C Constitui motivo para rescisão do contrato a alteração social ou

a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, ainda

que isso não prejudique a execução do contrato.

D O particular responderá apenas em caso de inexecução total do

contrato, não cabendo a aplicação de penalidade antes de findo

seu prazo de execução.

E É vedada a contratação de terceiros para a realização de

acompanhamento e fiscalização do referido contrato. 

QUESTÃO 16

Há uma grande demanda, no mercado de tecnologia da informação,

pela virtualização de serviços e sistemas, principalmente no que se

refere aos serviços na nuvem. Na maioria dos casos, esses serviços

devem ser executados em máquinas virtuais. É correto afirmar que

há sistema operacional funcionando em uma máquina virtual no

caso de 

A o sistema operacional Linux estar instalado em um computador

considerado servidor de um serviço de rede e que provê

serviços para compartilhamento e armazenamento de arquivos

acessíveis a usuários na Internet.

B o sistema operacional Linux estar instalado em um computador

considerado estação de trabalho de uma rede utilizada para a

navegação na Internet, envio e recebimento de emails e criação

e edição de planilhas.

C o sistema operacional Windows estar instalado em um

notebook para o usuário final.

D sistemas operacionais Windows e Linux estarem instalados em

um notebook em formato dual boot e um deles tiver sido

selecionado para iniciar o notebook.

E sistemas operacionais Windows e Linux estarem instalados em

um notebook e o usuário, tendo selecionado o Windows para

iniciar o computador, poder, com o apoio de um software,

executar simultaneamente o Linux.

QUESTÃO 17

O usuário que, ao editar um documento utilizando o Microsoft
Word, desejar deixar visíveis as modificações feitas no referido
documento, poderá fazê-lo por meio do recurso 

A Inserir Comentário.

B Atualizar Sumário.

C Controlar Alterações.

D Ortografia e Gramática.

E Dicionário de Sinônimos.

QUESTÃO 18

Serviços de cloud storage (armazenagem na nuvem)

A aumentam a capacidade de processamento de computadores
remotamente.

B aumentam a capacidade de memória RAM de computadores
remotamente.

C suportam o aumento da capacidade de processamento e
armazenamento remotamente.

D suportam o aumento da capacidade dos recursos da rede de
computadores localmente.

E suportam cópia de segurança remota de arquivos.

QUESTÃO 19

Um grupo de 300 soldados deve ser vacinado contra febre amarela
e malária. Sabendo-se que a quantidade de soldados que receberam
previamente a vacina de febre amarela é o triplo da quantidade de
soldados que receberam previamente a vacina de malária, que 45
soldados já haviam recebido as duas vacinas e que apenas 25 não
haviam recebido nenhuma delas, é correto afirmar que a quantidade
de soldados que já haviam recebido apenas a vacina de malária é

A superior a 40.

B inferior a 10.

C superior a 10 e inferior a 20.

D superior a 20 e inferior a 30.

E superior a 30 e inferior a 40.

QUESTÃO 20

Assinale a opção que apresenta um argumento lógico válido.

A Todos os garotos jogam futebol e Maria não é um garoto, então
Maria não joga futebol.

B Não existem cientistas loucos e Pedro não é louco. Logo,
Pedro é um cientista.

C O time que ganhou o campeonato não perdeu nenhum jogo em
casa, o vice colocado também não perdeu nenhum jogo em
casa. Portanto, o campeão é o vice colocado.

D Todas as aves são humanas e nenhum cachorro é humano, logo
nenhum cachorro é uma ave.

E Em Brasília moram muitos funcionários públicos, Gustavo é
funcionário público. Logo, Gustavo mora em Brasília.


