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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 
▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 
▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 
▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 
▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 
▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 
▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 
▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 
▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 
▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 
▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 
▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 
▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

[...] Cientistas, intelectuais e cientistas sociais esperavam que o avanço da ciência moderna incentivaria a 1 

secularização – que a ciência seria uma força da secularização. Mas isso simplesmente não vem acontecendo. As 2 

características principais que as sociedades em que a religião continua forte têm em comum estão ligadas menos à 3 

ciência do que a sentimentos de segurança existencial e proteção contra algumas das incertezas fundamentais da vida, 4 

sob a forma de bens públicos. 5 

Uma rede de seguridade social pode estar correlacionada a avanços científicos, mas apenas de maneira fraca, 6 

e, mais uma vez, o caso dos Estados Unidos é instrutivo. Os EUA podem ser descritos como a sociedade científica e 7 

tecnologicamente mais avançada do mundo, mas, ao mesmo tempo, é a mais religiosa das sociedades ocidentais. Como 8 

concluiu o sociólogo britânico David Martin em "The Future of Christianity" (o futuro do cristianismo, 2011), "não 9 

existe uma relação consistente entre o grau de avanço científico e um perfil reduzido de influência de crenças e práticas 10 

religiosas". 11 

A história da ciência e da secularização torna-se ainda mais intrigante quando refletimos sobre as sociedades 12 

em que ocorreram reações importantes contra agendas secularistas. 13 

O primeiro premiê da Índia, Jawaharlal Nehru (1889-1964), defendeu ideais seculares e científicos e incluiu a 14 

educação científica no projeto de modernização do país. Nehru acreditava que as visões hindus de um passado védico 15 

e os sonhos muçulmanos de uma teocracia islâmica sucumbiriam diante do avanço histórico inexorável da secularização. 16 

"O tempo avança apenas em mão única", declarou. Mas, como atesta a subsequente ascensão dos 17 

fundamentalismos hindu e islâmico, Nehru se equivocou. Além disso, a vinculação da ciência com uma agenda de 18 

secularização teve efeito contrário ao desejado; uma das baixas colaterais da resistência ao secularismo foi a ciência. 19 

[...] 20 

Os Estados Unidos representam um contexto cultural diferente, onde pode parecer que a questão crucial é um 21 

conflito entre as leituras literais do Livro de Gênesis e aspectos chaves da história da evolução. Na realidade, porém, 22 

boa parte do discurso criacionista trata de valores morais. Também no caso dos EUA, vemos o antievolucionismo sendo 23 

motivado, pelo menos em parte, pela ideia de que a teoria da evolução é um pretexto para a promoção do materialismo 24 

secular e seus valores. Como acontece na Índia e na Turquia, o secularismo está, na realidade, prejudicando a ciência.  25 

Para resumir, a secularização global não é inevitável, e, quando acontece, não é causada pela ciência. Além 26 

disso, quando se procura usar a ciência para promover o secularismo, os resultados podem prejudicar a ciência. A tese 27 

de que "a ciência causa secularização" não passa no teste empírico, e recrutar a ciência como instrumento de 28 

secularização é uma estratégia que deixa a desejar. A combinação de ciência e secularização é tão inapta que levanta a 29 

pergunta de por que alguém chegou a pensar que não fosse. [...] 30 

Hoje as pessoas sentem menos certeza de que a história avança rumo a um destino único, passando por uma 31 

série determinada de etapas. E, apesar da persistência popular da ideia de um conflito duradouro entre ciência e religião, 32 

a maioria dos historiadores da ciência não defende essa visão. 33 
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Colisões renomadas, como o caso de Galileu, foram determinadas pela política e pelas personalidades 34 

envolvidas, não apenas pela ciência e pela religião. Darwin teve defensores religiosos importantes e detratores 35 

científicos, além de detratores religiosos e defensores científicos. Muitas outras supostas instâncias de conflito entre 36 

ciência e religião foram expostas como sendo pura invenção. 37 

Na realidade, contrariando o conflito, a norma histórica muitas vezes tem sido de apoio mútuo entre ciência e 38 

religião. Em seus anos formativos, no século 17, a ciência moderna dependeu da legitimação religiosa. Nos séculos 18 39 

e 19, a teologia natural ajudou a popularizar a ciência. 40 

O modelo de conflito ciência-religião nos deu uma visão equivocada do passado e, quando somado a 41 

expectativas de secularização, levou a uma visão falha do futuro. A teoria da secularização fracassou como descrição e 42 

como previsão. A pergunta real é por que continuamos a nos deparar com proponentes do conflito entre ciência e 43 

religião. 44 

Muitos são cientistas renomados. Seria supérfluo repetir as reflexões de Richard Dawkins sobre esse tema, mas 45 

ele está longe de ser uma voz solitária. Stephen Hawking acha que "a ciência vai sair ganhando porque ela funciona"; 46 

Sam Harris declarou que "a ciência precisa destruir a religião"; Stephen Weinberg pensa que a ciência enfraqueceu as 47 

certezas religiosas; Colin Blakemore prevê que, com o tempo, a ciência acabará tornando a religião desnecessária. As 48 

evidências históricas não fundamentam essas alegações. Na realidade, sugerem que elas são equivocadas. 49 

Então por que elas persistem? As respostas são políticas. Deixando de lado qualquer apreço remanescente por 50 

visões oitocentistas ultrapassadas da história, precisamos pensar no medo do fundamentalismo islâmico, na rejeição ao 51 

criacionismo, na aversão às alianças entre a direita religiosa e a negação da mudança climática e nos temores de erosão 52 

da autoridade científica. Podemos nos solidarizar com essas preocupações, mas não há como disfarçar o fato de que elas 53 

nascem de uma intrusão indesejável de compromissos normativos na discussão. 54 

O pensamento fantasioso, pautado pelo que se deseja – esperar que a ciência seja vitoriosa sobre a religião – 55 

não substitui uma avaliação sóbria e refletida das realidades atuais. Levar essa defesa da causa da ciência adiante 56 

provavelmente terá efeito oposto ao pretendido. 57 

A religião não vai desaparecer no futuro próximo, e a ciência não vai destruí-la. Na realidade, é a ciência que 58 

sofre ameaças crescentes à sua autoridade e legitimidade social. Em vista disso, a ciência precisa de todos os aliados 59 

possíveis. Seus defensores fariam bem em parar de retratar a religião como sua inimiga ou de insistir que o único 60 

caminho para um futuro seguro está no casamento entre ciência e secularismo.61 
 

POR PETER HARRISON - Tradução de CLARA ALLAIN.  
FONTE: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2017/09/1917894-a-religiao-nao-vai-desaparecer-e-a-ciencia-
nao-vai-acabar-com-ela.shtml 
 
 

01) A partir da leitura do texto como um todo, para o autor,  
 

(A)  A  integração entre ciência e religião não 
descaracteriza a atividade científica, porém não se há 
de prescindir uma ou outra, embora a ciência seja mais 
vulnerável ao desgaste quando colocada em oposição à 
religião. 

(B) A ciência propicia ao ser humano uma melhor 
qualidade de vida, desenvolvendo-lhe a espiritualidade. 

(C) Os religiosos têm sido intolerantes com a comunidade 
científica, fazendo sobrepor a religião. 

(D) Há a necessidade de que a ciência se uma à religião se 
quiser sobreviver. 

 

02) Está contida no texto uma  
 

(A) exposição de fatos. 

(B) interpretação de teses científicas. 

(C) descrição de ambientes. 

(D) informação publicitária. 
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03) No texto, o pronome 
 

(A) “se” (L.18) é marca de indeterminação do sujeito. 

(B) “onde” (L.21) é um referente de “Os Estados Unidos” 
(L.21). 

(C) “nos” (L.43) é partícula integrante do verbo. 

(D) “todos” (L.59) indica parcialidade. 
 

04) Sobre os mecanismos linguísticos usados no texto, é 
verdadeiro o que se afirma em 

 

(A) O vocábulo “avançada” (L.8) apresenta-se no 
superlativo absoluto. 

(B) A expressão “relação” (L.10) continuará exercendo a 
mesma função sintática se o verbo existir, presente no 
contexto em que ela se encontra, for substituído por 
haver. 

(C) O verbo dar, em “O modelo de conflito ciência-religião 
nos deu uma visão” (L.41), apresenta a mesma 
predicação que solidarizar, em “Podemos nos 
solidarizar com essas preocupações” (L.53). 

(D) A declaração “esperar que a ciência seja vitoriosa sobre 
a religião” (L.55) apresenta, entre travessões, um termo 
explicativo. 

 

05) No texto, funciona como agente da ação verbal o termo 
 

(A) “por uma série determinada de etapas” (L.31/32). 

(B) “pela religião” (L.35). 

(C) “As respostas” (L.50). 

(D) “sobre a religião” (L.55). 
 

06) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

(A) “ocorreram” (L.13) – passado não concluído. 

(B) “acreditava” (L.15) passado que se processa antes de 
outro. 

(C) “avança” (L.17) – presente momentâneo. 

(D) “podem prejudicar” (L.27) – presente com valor de 
futuro. 
 

07) Há predicado verbal em  
 

(A) “a secularização global (...)  não é causada pela ciência” 
(L.26). 

(B) “A combinação de ciência e secularização é tão inapta” 
(L.29). 

(C) “Muitos são cientistas renomados” (L.45). 

(D) “As respostas são políticas.” (L.50). 

08) Está correta a reescritura da frase “Então por que elas 
persistem?” (L.50) na alternativa 

 

(A) Então elas persistem porquê? 

(B) Então elas persistem porque? 

(C) Então elas persistem por quê? 

(D) Porque elas persistem, então? 
 

09) Há correspondência modo-temporal entre a forma 
verbal composta  “tem sido” (L.38) e a simples em 

 

(A) fora. 

(B) foi. 

(C) é. 

(D) fosse. 
 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito em  
 

(A) “intrigante” (L.12). 

(B) “equivocada” (L.41). 

(C) “sóbria” (L.56). 

(D) “oposto” (L.57). 
 

11) A expressão “erosão” (L.52), no texto, sugere 
 

(A) atraso. 

(B) mutação. 

(C) alienação. 

(D) desgaste. 
 

12) É uma afirmativa verdadeira sobre o texto a que está 
expressa na alternativa 

 

(A) “Também” (L.23) se contrapõe a “Além” (L.18), 
estabelecendo, no contexto, uma ideia de contradição.  

(B) Na palavra “Hoje” (L.31), o “-h” representa uma 
consoante brasileira. 

(C) “supérfluo” (L.45) e “desnecessária” (L.48) expressam 
a mesma significação. 

(D) “fantasioso” (L.55) e “sóbria” (L.56), respeitada a 
flexão de gênero, podem se substituir mutuamente sem 
que haja prejuízo semântico ao contexto. 

 

13) Do ponto de vista semântico, é correto afirmar 
 

(A) O  adjetivo “inexorável” (L.16) sugere flexibilização. 

(B) O vocábulo “secularização” (L.28) opõe-se a “religião” 
(L.32), observando o contexto. 
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(C) O elemento de coesão “como” (L.28) expressa ideia de 
comparação.  

(D) A locução conjuntiva “apesar da” (L.32) introduz, no 
contexto em que se insere,  uma ideia de explicação. 

 

14)  
 

I. “Mas isso simplesmente não vem acontecendo.” 
(L.2). 

II. “Na realidade, porém, boa parte do discurso 
criacionista trata de valores morais.” (L.22/23). 

 
Os conectivos em negrito, nos fragmentos em destaque, 
estabelecem, respectivamente, as relações de 
  

(A) conclusão e adição. 

(B) explicação e oposição. 

(C) alternância e acréscimo. 

(D) ressalva e ressalva. 
 

15) Exerce a mesma função sintática de “relação” (L.10) o 
termo transcrito em 

 

(A) “reações” (L.13). 

(B) “ideais” (L.14). 

(C) “certeza” (L.31). 

(D) “no casamento” (L.61). 
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16)  Kelly foi ao supermercado e comprou um pacote 
de 5 kg de arroz integral por R$ 12,50. Quanto 
custa 1kg desse arroz integral? 

 

(A) R$ 3,00 

(B) R$ 2,50 

(C) R$ 1,75 

(D) R$ 5,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

17) Fernando estuda 5 horas por dia, em uma semana 
quantas horas ele estudou? 

 

(A) 35 horas 

(B) 50 horas 

(C) 25 horas 

(D) 70 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18) O motorista ao viajar percebeu que percorreu 360 
km, sendo que seu carro faz 12 km por litro de 
combustível. Quantos litros de combustível foram 
consumidos durante esse percurso?   

 

(A) 25 litros 

(B) 28,5 litros 

(C) 30 litros 

(D) 35 litros 
 
 
 
 
 
 
 

19) Em uma festa foram consumidas 600 latinhas por 
R$ 1.500,00 caso consumisse 800 latinhas quanto 
custaria? 

 

(A) R$ 1.400,00 

(B) R$ 1.800,00 

(C) R$ 1.900,00 

(D) R$ 2.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) Assinale a opção que completa a sequência: (12 – 
13 – 14 – 37 – 38 – 39 – 55 – 56 - ?) 

 

(A) 57  

(B) 58  

(C) 40 

(D) 15 

 
 
 

 
 

MATEMÁTICA            QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) O vigia Clovis, de serviço, encontrou na agenda dos 
vigilantes dois números de serviços de emergência, o 
193 e o 197. Os números encontrados por Clovis 
correspondem aos números: 

 

(A) Do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. 

(B) Do SAMU e Polícia Militar. 

(C) Da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. 

(D) Da Prefeitura e da Polícia Federal. 
 

22) No processo de comunicação, a pessoa que transmite 
ou que pretende comunicar por meio de mensagem, 
trata-se: 

 

(A) Do decodificador. 

(B) Do Emissor. 

(C) Do Receptor. 

(D) Do Canal. 
 

23) Os diferentes níveis de chefia e coordenação, 
estabelecido por diversas instituições, criando 
diferentes níveis de subordinação, devendo, sempre, 
seguir as normas impostas pelas autoridades de níveis 
superiores, é chamado de: 

 

(A) Democracia. 

(B) Gestor. 

(C) Hierarquia. 

(D) Anarquia. 
 

24) É um conjunto de valores e normas de comportamento 
e de relacionamento adotados no ambiente de trabalho, 
no exercício de qualquer atividade. 

 

(A) Hierarquia no trabalho. 

(B) Normas trabalhistas. 

(C) Dever profissional. 

(D) Ética profissional. 
 

25) O vigia deverá relatar as alterações ocorridas em seu 
turno de serviço, para isso deve preencher com clareza 
o livro de registro de ocorrências ou outro meio com a 
mesma finalidade, relatando em todos os casos, 
exceto: 

 

(A) O número do boletim de ocorrência policial. 

(B) Hora e o dia da ocorrência. 

(C) Local do ocorrido. 

(D) O fato ocorrido. 
 

26) É uma sensação na qual a pessoa ou empresa emprega 
recursos humanos capacitados agregando a isso o uso 
de equipamentos específicos e estabelecendo normas 
e procedimentos a fim de produzir um estado de 
ausência de segurança. O período anterior refere-se à 
definição de: 

 

(A) Prontidão. 

(B) Vigilância. 

(C) Defesa Pessoal. 

(D) Ética na proteção. 
 

27) O ________ é a pessoa capacitada a zelar pela ordem 
nos limites do seu local de trabalho, visando à 
satisfação do usuário final do seu serviço. Assinale a 
alternativa que complete corretamente a alternativa. 

 

(A) Porteiro. 

(B) Zelador. 

(C) Vigia. 

(D) Operador. 
 

28) Ao assumir o serviço em seu setor de trabalho como 
vigia, você se depara com uma mesa pegando fogo 
dentro de uma das salas. Para o combate ao incêndio 
com o uso de extintores, qual o procedimento correto 
a ser realizado. 

 

(A) Não tomar qualquer providência até conseguir contato 
com seus superiores para melhores orientações. 

(B) Não tomar nenhuma providência, e chamar o corpo de 
bombeiros para qualquer situação de incêndio ou 
princípio de incêndio. 

(C) Esperar o fogo apagar. 

(D) Escolher o extintor adequado ao tipo de incêndio 
encontrado, retirar a trava rompendo o lacre e dirigir o 
jato à base do fogo. 

 

29) Em local onde a entrada somente é permitida para 
servidores com documento especial de autorização, o 
vigia deverá: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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(A) Pedir o documento especial de autorização a todos os 
servidores que queiram acessar o local. 

(B) Pedir o documento especial para os servidores que 
desconfie não ter. 

(C) Não solicitar o documento especial, pois os servidores 
têm o dever de seguir as normas. 

(D) Quando for conveniente, perguntar a quem queira 
acessar o local se tem autorização para tal. 

 

30) Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 
 

I. O dever de lealdade exige do servidor maior 
dedicação ao serviço e o integral respeito às leis e as 
instituições. 

II. O dever de obediência impõe ao servidor o 
acatamento ás ordens legais de seus superiores e sua 
fiel execução. 

III. Dever de conduta ética decorre do princípio 
constitucional da moralidade administrativa e 
impõem ao servidor de jamais desprezar o elemento 
ético de sua conduta. 

 
Marque as alternativas que indicaram corretamente a 
definição dos respectivos deveres dos servidores públicos. 
 

(A) I, apenas. 

(B) I, II e III. 

(C) II, apenas. 

(D) III, apenas. 
 

31) Os regimes jurídicos impõem uma série de deveres aos 
servidores públicos como requisitos para o bom 
desempenho de seus encargos e regular 
funcionamento dos serviços públicos. Nesse sentido, é 
dever do servidor público, exceto: 

 

(A) Zelar pela conservação do patrimônio público, sem a 
necessidade de zelar, também, pela economia do 
material. 

(B) Observar as normas legais, sendo desnecessário os 
regulamentos. 

(C) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 

(D) Cumprir as ordens superiores, em qualquer hipótese. 
 

32) Um vigia é procurado por dois homens que se 
identificaram como funcionários do local, sem mostrar 
qualquer identificação, informando que precisavam 
retirar do local alguns materiais. Na situação 
hipotética, qual a atitude adequada a ser tomada pelo 
vigia: 

 

(A) Deixar que os homens levem os materiais somente após 
registrar os nomes e setores em que os homens 
trabalham e, após, reportar ao responsável pelo setor. 

(B) Deixar que os homens levem os materiais somente após 
registrar os nomes e setores em que os homens 
trabalham, relacionar os bens levados e, após, reportar 
ao responsável pelo setor. 

(C) Entregar os materiais e solicitar aos homens que em 
data posterior apresentem as respectivas identificações 
funcionais para que formalize a saída. 

(D) Procurar o responsável pelo setor de onde os homens 
querem levar os materiais e solicitar autorização do 
responsável para a saída do material. 

 

33) O vigia, de serviço, em um prédio público com todos 
os equipamentos de proteção contra incêndios exigido 
pela legislação, verificou o início de um incêndio de 
grandes proporções. Na hipótese, qual das alternativas 
é inadequada: 

 

(A) Utilizar o elevador de serviço que esteja abaixo do 
andar do incêndio. 

(B) Desligar o padrão de energia elétrica do prédio. 

(C) Ligar para os serviços de emergências necessários. 

(D) Utilizar extintores. 
 

34) É dever dos servidores públicos, exceto o indicado na 
alternativa: 

 

(A) Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 

(B) Não utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição 
em serviços ou atividades particulares. 

(C) Manter conduta compatível com a moralidade 
administrativa. 

(D) Tratar com urbanidade as pessoas. 
 

35) Quanto aos direitos dos servidores públicos, assinale a 
alternativa incorreta. 

 

(A) O direito ao adicional de insalubridade cessa com a 
eliminação das condições ou dos riscos que deram 
causa a sua concessão. 

(B) O direito ao adicional de periculosidade cessa com a 
eliminação das condições ou dos riscos que deram 
causa a sua concessão. 

(C) O direito ao adicional de insalubridade ou 
periculosidade não cessa com a eliminação das 
condições ou dos riscos que deram causa a sua 
concessão. 
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(D) O direito ao adicional de insalubridade ou 
periculosidade cessa com a eliminação das condições 
ou dos riscos que deram causa a sua concessão. 

 

36) O serviço extraordinário será remunerado com 
acréscimo de: 

 

(A) 100% (cem por cento) em relação à hora normal de 
trabalho. 

(B) 30% (trinta por cento) em relação à hora normal de 
trabalho. 

(C) 40% (quarenta por cento) em relação à hora normal de 
trabalho. 

(D) 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de 
trabalho. 

 

37) Em conformidade com a legislação vigente, o serviço 
noturno, prestado em horário compreendido entre 22 
(vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia 
seguinte, terá o valor-hora acrescido de: 

 

(A) 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada 
hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 

(B) 30% (trinta por cento), computando-se cada hora como 
cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 

(C) 35% (trinta e cinco por cento), computando-se cada 
hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 

(D) 40% (quarenta por cento), computando-se cada hora 
como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 

 

38) A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze 
avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês 
de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 
A fração mínima do mês que será considerado mês 
integral, para recebimento de gratificação natalina, 
será: 

 

(A) A fração igual ou superior a 20 (vinte) dias. 

(B) A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias. 

(C) A fração igual ou superior a 10 (dez) dias. 

(D) A fração igual ou superior a 01 (um) dia. 
 

39) O servidor que fizer jus aos adicionais de 
insalubridade e de periculosidade: 

 

(A) Poderá recebe-los cumulativamente. 

(B) Deverá optar pelo adicional de insalubridade. 

(C) Deverá optar por um deles. 

(D) Deverá optar pelo adicional de periculosidade. 
 

40) O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo 
quando, injustificadamente, não se apresentar na nova 
sede no prazo de: 

 

(A) 30 (trinta) dias. 

(B) 45(quarenta e cinco) dias. 

(C) 50 (cinquenta) dias. 

(D) 90 (noventa) dias. 


