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mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Sobre os direitos e garantias fundamentais, de 
acordo com a Constituição Federal e a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa 
correta.
a) A superlotação de presídios e a falta de condições 
mínimas de saúde e higiene, evidenciando 
desrespeito ao mínimo existencial, não constituem 
fundamentos suficientes para a condenação do 
Estado a indenizar eventuais danos morais sofridos 
pelos detentos.
b) Fere o princípio da igualdade, no seu aspecto 
formal, a reserva de vagas para negros em 
concursos públicos.
c) Admite-se o ingresso forçado em residência, 
mesmo no período noturno, sem mandado judicial, 
na hipótese de haver fundadas razões, justificadas 
a posteriori, que indiquem a prática de crime 
permanente no interior da casa.
d) A falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar ofende a 
Constituição.
________________________________________
02. Acerca da organização político-administrativa, 
especialmente no que diz respeito aos Municípios, 
assinale a alternativa INCORRETA.
a) As contas dos Municípios ficarão, durante 
sessenta dias, anualmente, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, 
o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos 
termos da lei.
b) Nos limites da circunscrição do Município e 
havendo pertinência com o exercício do mandato, 
os vereadores são imunes judicialmente por suas 
palavras, opiniões e votos.
c) Os serviços funerários constituem serviços 
municipais, dado que dizem respeito com 
necessidades imediatas do Município.
d) Harmoniza-se com a Constituição Federal 
norma de Constituição Estadual que dispensa 
apresentação de parecer prévio sobre as contas de 
chefe do Poder Executivo municipal a ser emitido 
pelo respectivo Tribunal de Contas estadual.
________________________________________
03. Sobre a aposentadoria do servidor público, 
assinale abaixo a alternativa correta:
a) A Constituição Federal estabelece que a 
aposentadoria compulsória dos servidores públicos 
dar-se-á aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos 
de idade, na forma de lei complementar. Como 
até o presente não foi promulgada referida lei 
complementar, ainda vigora o limite de 70 anos de 
idade.
b) Conforme o atual entendimento do Supremo 
Tribunal Federal, o professor de carreira que exerça 
funções de direção, coordenação e assessoramento 
pedagógico pode  desfrutar de aposentadoria 
especial, com diminuição de 5 anos dos requisitos 
de idade e de tempo de contribuição.

c) É vedada a percepção de mais de uma 
aposentadoria à conta do regime próprio de 
previdência, ainda que as aposentadorias sejam 
decorrentes de cargos acumuláveis na forma da 
Constituição Federal.
d) De acordo com a Constituição Federal, os 
servidores titulares de cargo efetivo serão 
aposentados por invalidez permanente, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
nas hipóteses de acidente em serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, na forma da lei.
________________________________________

04. Sobre ato ilícito e abuso de direito, assinale a 
alternativa correta.
a) O abuso de direito está baseado em cláusulas 
ou conceitos abertos, cujo conteúdo deve ser 
prudentemente preenchido pelo julgador na análise 
do caso concreto.
b) O abuso de direito consiste em ato lícito na 
aparência, no conteúdo e nas consequências.
c) A doutrina civilista, majoritariamente, enfatiza 
que a responsabilidade civil decorrente do abuso 
de direito possui natureza subjetiva.
d) Comete ato ilícito, na modalidade abuso de 
direito, aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.
________________________________________

05. A respeito dos contratos de mútuo e comodato, 
assinale a alternativa correta. 
a) Não é possível o comodato de bens imóveis.
b) Se, correndo risco o objeto do comodato 
juntamente com outros do comodatário, antepuser 
este a salvação dos seus abandonando o do 
comodante, responderá pelo dano ocorrido, salvo 
hipóteses de caso fortuito ou força maior.
c) O contrato de mútuo é translativo da propriedade, 
correndo por conta do mutuante os riscos da coisa 
desde a tradição.
d) O mútuo feneratício presume-se oneroso e a 
taxa da remuneração devida pela utilização de 
capital alheio submete-se à limite legal, vedada a 
capitalização mensal.
________________________________________

06. Com base na jurisprudência sumulada do 
Superior Tribunal de Justiça, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.
b) A simples devolução indevida de cheque não 
caracteriza dano moral.
c) É lícita a cumulação de indenização por danos 
morais e estéticos.
d) Independe de prova do prejuízo a indenização 
pela publicação não autorizada de imagem de 
pessoa com fins econômicos ou comerciais.
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07. A petição inicial consiste no ato que dá início ao 
processo, definindo os limites objetivos e subjetivos 
da lide. Com base nas disposições do Código de 
Processo Civil em vigor, assinale a alternativa 
correta.
a) É lícita a cumulação, em um único processo, 
contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que 
entre eles não haja conexão, não se admitindo a 
cumulação de pedidos subsidiários incompatíveis 
entre si.
b) São requisitos da petição inicial: o juízo a que é 
dirigida; a qualificação do autor e do réu, inclusive 
com os respectivos endereços eletrônicos; valor 
da causa; os fatos e os fundamentos jurídicos do 
pedido; o próprio pedido com suas especificações; a 
indicação das provas que pretende o autor produzir 
para provar o alegado e manifestação sobre a 
opção acerca da audiência de conciliação.
c) Verificando o juiz que a petição inicial não 
preenche os requisitos legais, deverá, de plano, 
indeferir a exordial, extinguindo o processo sem 
resolução do mérito.
d) Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, 
facultado ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, reformar sua decisão.
________________________________________

08. Em relação à sentença e à coisa julgada, 
assinale a alternativa INCORRETA.
a) A sentença terminativa que não analisa o mérito, 
em razão da coisa julgada formal, apenas impede 
a discussão do direito controvertido na relação 
processual  que se encerrou, não havendo obstáculo 
à propositura de uma nova ação.
b) A exigência constitucional de fundamentação 
das decisões judiciais foi afirmada no novo código 
de processo civil, que elenca hipóteses em que 
se considera a decisão - sentença, acórdão ou 
interlocutória - não fundamentada, como, por 
exemplo, quando o magistrado faz uso de conceitos 
jurídicos indeterminados (dignidade, boa-fé, bons 
costumes, etc.) sem explicar o motivo concreto de 
sua incidência no caso.
c) A decisão que condenar o réu ao pagamento de 
prestação consistente em dinheiro e a que determinar 
a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou 
de dar coisa em prestação pecuniária valerão como 
título constitutivo de hipoteca judiciária.
d) A jurisprudência dominante do Superior Tribunal 
de Justiça, após a entrada em vigor do novo codex 
processual, passou a não admitir a fundamentação 
per relationem.
________________________________________

09. No que diz respeito aos prazos, de acordo com 
o Código de Processo Civil, assinale a assertiva 
correta.

a) Os dias do começo e do vencimento do prazo 
serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se 
coincidirem com dia em que o expediente forense 
for encerrado antes ou iniciado depois da hora 
normal ou houver indisponibilidade da comunicação 
eletrônica.
b) Na contagem dos prazos processuais em dias 
computar-se-á somente os dias úteis, não se 
sujeitando a essa regra o juiz e o ministério público.
c) Os litisconsortes que tiverem diferentes 
procuradores, de escritórios de advocacia distintos, 
terão prazos contados em dobro para todas as 
suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, 
mediante requerimento expresso.
d) Quando a citação ou intimação se der por oficial 
de justiça, considera-se o dia do começo do prazo 
a data do efetivo cumprimento da ordem judicial 
consignada na certidão.
________________________________________

10. O Código Tributário Nacional define, em seu 
artigo 142, lançamento como “o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência 
do fato gerador da obrigação correspondente, 
determinar a matéria tributável, calcular o montante 
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo caso, propor a aplicação da penalidade 
cabível”. Sobre o lançamento, assinale a alternativa 
correta:
a) No lançamento por declaração, o próprio 
contribuinte apura e paga o tributo, cabendo ao 
fisco apenas chancelar a operação.
b) No lançamento por homologação, o contribuinte 
fornece ao Fisco elementos para que apure o crédito 
tributário e o notifique para pagar o tributo devido.
c) A entrega de declaração pelo contribuinte 
reconhecendo débito fiscal não constitui por si só o 
crédito tributário, sendo indispensável a participação 
do Fisco.
d) A retificação da declaração por iniciativa do próprio 
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, 
só é admissível mediante comprovação do erro em 
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
________________________________________
11. Tendo por referência as disposições do Código 
Tributário Nacional e a jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, assinale a alternativa correta.
a) A suspensão do crédito tributário em razão da 
compensação permite o fornecimento de certidão 
positiva com efeito de negativa ao contribuinte.
b) A moratória não suspende a exigibilidade do 
crédito tributário, motivo pelo qual não se autoriza, 
nessa hipótese, a expedição de certidão positiva 
com efeito de negativa.
c) São pagos preferencialmente a quaisquer outros 
os créditos tributários vencidos ou vincendos, 
a cargo de pessoas jurídicas de direito privado 
em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no 
decurso da liquidação.
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d) A Fazenda Pública não pode substituir a certidão 
de dívida ativa (CDA), em razão do princípio da 
legalidade, quando se tratar de correção de erro 
material ou formal.
________________________________________
12. Sobre licitação e consórcios públicos, assinale a 
alternativa correta.
a) Para o cumprimento de seus objetivos, o 
consórcio público poderá  ser contratado pela 
administração direta ou indireta dos entes da 
Federação consorciados, desde que realizado o 
procedimento licitatório.
b) Os consórcios públicos poderão realizar licitação 
da qual, nos termos do edital, decorram contratos 
administrativos celebrados por órgãos ou entidades 
dos entes da Federação consorciados.
c) Os consórcios públicos, na definição da 
modalidade de licitação aplicável (concorrência, 
tomada de preços ou convite), submetem-se aos 
critérios gerais da Lei 8.666/1993, aumentando-
se os valores de referência por 3 (três) quando 
formado por até 3 (três) entes da Federação, e por 
4 (quatro), quando formado por maior número.
d) No caso de se revestir de personalidade jurídica 
de direito privado, o consórcio público não se 
submeterá à exigência constitucional de licitação, 
vez que submetido às regras do mercado privado.
________________________________________
13. Assinale, abaixo, a alternativa que traduz o 
conceito de motivo do ato administrativo:
a) Explicitação dos fundamentos de fato e de direito 
que dão base à prática do ato administrativo.
b) Circunstância fática apta a ensejar a deflagração 
da manifestação de vontade da Administração 
Pública.
c) Consiste no móvel, isto é, na intenção subjetiva 
do agente ao praticar o ato.
d) Arcabouço jurídico-normativo que motiva e 
justifica a prática do ato administrativo. 
________________________________________
14. Sobre a responsabilidade civil do Estado, 
com fulcro na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, assinale 
a alternativa INCORRETA.
a) Na hipótese de posse em cargo público 
determinada por decisão judicial, o servidor não faz 
jus a indenização, sob fundamento de que deveria 
ter sido investido em momento anterior, salvo 
situação de arbitrariedade flagrante.
b) Em caso de inobservância do seu dever específico 
de proteção, no sentido de assegurar aos presos 
o respeito à integridade física e moral, o Estado é 
responsável pela morte do detento, ainda que em 
razão de suicídio.
c) A responsabilidade civil do Estado abarca um 
dupla garantia: garante ao cidadão o direito de 
ajuizar ação contra o ente público ou privado 
prestador de serviço público causador do dano 
ou contra o próprio agente público, pessoa física, 
responsável pelo evento danoso.

d) É firme a orientação do Superior Tribunal de 
Justiça, no sentido de que a prescrição contra a 
Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações 
indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto 
20.910/32, tendo como termo inicial a data do ato ou 
fato do qual originou a lesão ao patrimônio material 
ou imaterial.
________________________________________

15. No que diz respeito à remuneração, de acordo 
com a jurisprudência do Tribunal Superior do 
Trabalho, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A vedação à vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 
de remuneração de pessoal do serviço público 
aplica-se à sociedade de economia mista, pois,  
apesar de admitir empregados sob o regime da 
CLT, sujeita-se a regime jurídico misto, ainda que 
preponderantemente privado.
b) Havendo contratação para cumprimento de 
jornada reduzida, inferior à previsão constitucional 
de oito horas diárias ou quarenta e quatro semanais, 
é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário 
mínimo proporcional ao tempo trabalhado. 
c) Na administração pública direta, autárquica 
e fundacional não é válida remuneração de 
empregado público inferior ao salário mínimo, ainda 
que cumpra jornada de trabalho reduzida. 
d) O empregado, sujeito a controle de horário, 
remunerado à base de comissões, tem direito ao 
adicional de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
pelo trabalho em horas extras, calculado sobre 
o valor-hora das comissões recebidas no mês, 
considerando-se como divisor o número de horas 
efetivamente trabalhadas.
________________________________________
16. De acordo com a Lei 8.036 de 1990, a 
apresentação do Certificado de Regularidade do 
FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal é 
obrigatória nas hipóteses seguintes, EXCETO:
a) Obtenção, por parte da União, Estados e 
Municípios, ou por órgãos da Administração 
Federal, Estadual e Municipal, direta, indireta, ou 
fundacional, ou indiretamente pela União, Estados 
ou Municípios, de empréstimos ou financiamentos 
junto a quaisquer entidades financeiras oficiais.
b) Habilitação e licitação promovida por órgão da 
Administração Federal, Estadual e Municipal, direta, 
indireta ou fundacional ou por entidade controlada 
direta ou indiretamente pela União, Estado e 
Município.
c) Transferência de domicílio para o exterior.
d) Obtenção de favores creditícios, isenções, 
subsídios, auxílios, outorga ou concessão de 
serviços ou quaisquer outros benefícios concedidos 
por órgão da Administração Federal, Estadual e 
Municipal, ainda que destinados a saldar débitos 
para com o FGTS.
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QUESTÕES 17 A 19 - MATEMÁTICA

17. Uma corda será cortada para passar em volta 
de todo o triângulo a seguir de forma bem justa. 
Qual deve ser o seu comprimento?

a) 14 cm.
b) 12 cm.
c) 7 cm. 
d) 6 cm.
________________________________________
18. Sobre a função f(x)=3x-1, é correto afirmar:
a) é uma função do terceiro grau.
b) f(0)=1.
c) f(2)=5.
d) Não assume valores negativos para qualquer 
valor de x real.
________________________________________

19. No Brasil utiliza-se muito a medida de volume 
“litro”. Quantos mililitros há em um litro?
a) 100.
b) 1000.
c) 106.
d) 10.

QUESTÕES 20 A 27 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda as questões de 
20 a 25. 

Aplicativo de doação de sangue auxilia milhares 
de doadores no país

Aline Czezacki, para o Blog da Saúde

 Os amigos Thiago Azevedo e Thiago 
Luccas, doadores de sangue há mais de 10 anos, 
sempre tiveram vontade de ajudar a aumentar o 
número de voluntários. Por isso, eles idealizaram 
um aplicativo para ajudar os Hemocentros do Rio 
Grande do Norte (RN) a controlar demandas de 
estoque e os doadores de sangue a controlar o 
registro de doações.
 Depois de pronta, a ideia precisava sair do 
papel. Foi aí que Arlindo Rodrigues e Fred Castro, 
analistas de sistemas, uniram-se aos amigos 
doadores para dar vida ao aplicativo. “Quando o 
Thiago (Azevedo) trouxe a ideia, a gente não sabia 
como fazer e também não tinha dinheiro, então 
chamamos os dois como parceiros”, lembra Thiago

Luccas, que se diferencia do colega pelo sobrenome.
 Assim, em abril de 2014, nasceu o Hemoliga. 
Hoje, dois anos depois da criação, mais de 50 mil 
pessoas estão conectadas ao aplicativo em sete 
estados brasileiros: Rio Grande no Norte (RN), Rio 
de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Amazonas (AM), 
Bahia (BA), Pará (PA), Paraíba (PB).
 Com o Hemoliga, através da tela do 
celular ou do computador, você pode: registrar 
suas doações e consultar seu histórico, verificar 
informações atualizadas sobre quais sangues estão 
em falta nos bancos da sua região, e ainda recebe 
notificações sobre campanhas em curso e em qual 
data você pode realizar sua próxima doação.
 Desde 2014 já foram registrados mais de 
10 mil doações de sangue no aplicativo. Luccas 
comemora: “Se você parar para pensar que uma 
bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, e que 
tudo isso partiu de uma ideia simples, são muitas 
vidas salvas. Isso é maravilhoso”.
 As redes sociais da Hemoliga também são 
portas para as pessoas interagirem. “Às vezes 
compartilhamos alguma campanha no Facebook ou 
no Instagram e em questão de minutos conseguimos 
os doadores. É algo muito incrível”, comemora 
Luccas.
 A Coordenação-Geral de Sangue e 
Hemoderivados, do Ministério da Saúde, considera 
que os aplicativos de incentivo à doação de sangue 
para celulares podem aproximar os doadores de 
sangue dos hemocentros, auxiliando inclusive 
na fidelização desses doadores. Desde que os 
princípios da voluntariedade e altruísmo da doação 
de sangue sejam respeitados, a ferramenta pode 
ser muito útil no fortalecimento da doação de 
sangue no país.
 Para baixar o aplicativo no celular, ou criar o 
cadastro na web, basta entrar no site www.hemoliga.
com.br. Também é possível curtir as páginas do 
projeto no Facebook e no Instagram.

Texto adaptado. Disponível em: http://www.blog.saude.gov.
br/index.php/51599-aplicativo-de-doacao-de-sangue-auxilia-

milhares-de-doadores-no-pais 

20. A respeito do texto acima, analise as seguintes 
afirmações:

I – A iniciativa de criar um aplicativo foi dos amigos 
Arlindo Rodrigues e Fred Castro.
II – É possível interagir com outros doadores por 
meio das redes sociais da Hemoliga.
III – Há uma limitação por parte do Ministério da 
Saúde sobre uso de aplicativos.
IV – Uma única doação pode ajudar até 4 vidas.

Estão corretas:
a) Apenas as afirmações II e III.
b) Apenas as afirmações I e III.
c) Apenas as afirmações II e IV.
d) Apenas as afirmações I e IV.
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21. De acordo com o texto, o aplicativo Hemoliga:
a) está disponível apenas para o Estado do Rio 
Grande do Norte.
b) pode ser acessado exclusivamente em celulares.
c) disponibiliza informações sobre a saúde do doador.
d) envia ao doador avisos sobre campanhas de 
doação de sangue na sua região.
______________________________________________

22. Assinale a alternativa em que o verbo está 
flexionado na voz passiva.
a) A ferramenta é muito útil para novos doadores.
b) Os dois foram chamados como parceiros pelos 
amigos. 
c) Os amigos sempre buscam formas de ajudar.
d) O aplicativo vai ajudar a aumentar a quantidade 
de doadores.
_________________________________________

23. “[...] a ferramenta pode ser muito útil no 
fortalecimento da doação de sangue no país.”
O termo “ferramenta” refere-se:
a) ao aplicativo Hemoliga.
b) à doação de sangue.
c) ao celular.
d) à campanha.
_________________________________________

24. “Foi aí que Arlindo Rodrigues e Fred Castro, 
analistas de sistemas, uniram-se aos amigos.”
O trecho entre vírgulas é classificado corretamente 
como:
a) adjunto adverbial.
b) aposto.
c) predicativo do sujeito.
d) sujeito.
_________________________________________
25. “A Coordenação-Geral de Sangue e 
Hemoderivados [...] considera que os aplicativos de 
incentivo à doação de sangue”
Assinale a alternativa em que a classificação do 
elemento sublinhado está correta.
a) Objeto Indireto
b) Adjunto Adnominal
c) Objeto direto
d) Complemento nominal
_________________________________________

As questões 26 e 27 referem-se à imagem a 
seguir.

(Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/35615-a-
importancia-da-doacao-regular-de-sangue.html)

26. O gênero anúncio acima tem como objetivo:
a) conscientizar a sociedade sobre a importância da 
doação de sangue.
b) comover doadores a serem mais rápidos nas 
doações.
c) explicar como é feita a doação de sangue.
d) dizer que muitas pessoas estão esperando na fila 
de doação de sangue.
________________________________________
27. Assinale a alternativa que justifica corretamente 
a presença da preposição que antecede o pronome 
“quem”.
a) A preposição é exigência do substantivo “vida”.
b) A preposição é exigência do pronome “quem”.
c) A preposição é exigência do verbo “precisa”.
d) A preposição é exigência da locução verbal “pode 
esperar”.

QUESTÕES 28 A 30 - CONHECIMENTOS GERAIS

 28. Leia a seguinte análise sobre uma atual situação 
política internacional e assinale a alternativa que 
indica o desafio a que o texto se refere.

“A União Europeia se considerou, desde seu 
nascimento, o remédio mais eficaz contra 
os nacionalismos que haviam envenenado o 
continente durante a primeira metade do século XX. 
Entretanto, dentro dos próprios países membros, 
os movimentos separatistas ressurgem de forma 
periódica, com maior ou menor virulência, embora 
nenhum Estado da União Europeia tenha passado 
por algo semelhante ao desafio que a Espanha 
enfrenta hoje”. 

(El País, 20/09/17, com adaptações).

a) Crise econômica internacional.
b) Negociação para o fim das FARC.
c) Referendo independentista da Catalunha.
d) Saída do Reino Unido da União Europeia.
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 06/11/2017.

29. Em relação aos princípios e conceitos que 
dizem respeito à Ecologia, considere as afirmativas 
a seguir e assinale a que apresenta informação 
INCORRETA.
a) A modificação do ambiente natural pelo homem, 
com o uso do fogo e de outros instrumentos, só 
ocorre a partir do século XIX, com a Revolução 
Industrial.
b) Ecologia é a ciência que estuda a estrutura e o 
funcionamento da natureza, considerando que a 
humanidade é parte integrante dela.
c) Pode-se definir o meio ambiente como o conjunto 
de condições físicas, químicas e biológicas que 
cercam o ser vivo.
d) Por habitat, entende-se o ambiente que 
oferece um conjunto de condições favoráveis ao 
desenvolvimento das necessidades básicas de um 
organismo.

30. Considere as seguintes definições propostas 
para o conceito de globalização e assinale 
a alternativa que apresenta uma explicação 
INCORRETA:
a) É a integração mais estreita dos países e dos 
povos que resultou da enorme redução dos custos 
de transportes e de comunicação.
b) O conceito de globalização implica primeiro e 
acima de tudo um alongamento das atividades 
sociais, políticas e econômicas através das 
fronteiras.
c) Pode definir-se globalização como um processo 
histórico por meio do qual crescem vertiginosamente 
as barreiras nas relações entre os povos.
d) Trata-se de uma força condutora central por 
trás das rápidas transformações sociais, políticas 
e econômicas que têm remodelado as sociedades 
modernas.


