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INSTRUÇÕES 

Toda comunicação entre você e o fiscal deverá ser pelo CHAT. 

Não será permitida comunicação verbal, devendo o (a) candidato(a) ficar atento às comunicações enviadas pelo 

CHAT. 

Todas as informações marcadas com um * são de preenchimento obrigatório. Certifique-se quanto ao email, 

nome completo e CPF digitados, pois deverão estar exatamente como você cadastrou na inscrição, para que seja 

identificada corretamente sua prova. 

Você terá 1 hora de tempo para responder a todas as questões e clicar em ENVIAR. Fique atento ao tempo. 

Ao término do prazo de 1 hora, AUTOMATICAMENTE a prova será encerrada pelo sistema. Dentro desta 1 hora, 

caso não tenha clicado em ENVIAR todas as questões marcadas serão perdidas, e o candidato(a) ficará como se não 

tenha comparecido a prova. 

Foram estabelecidas 30 questões, onde em cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

A prova só poderá ser enviada após você marcar todas as questões. 

O sistema não permite que fique questões sem respostas, “em branco”, só aceitando a finalização da prova com 

o seu envio após todas questões serem marcadas pelo (a) candidato(a). 

Recomendamos que leia cuidadosamente cada uma das questões, e escolha a resposta que julgar correta. 

Após clicar no botão ENVIAR ao final da prova, não será possível remarcar nenhuma questão. 

Alertamos que, como todo processo seletivo, não será permitida qualquer espécie de consulta. 

Informamos que os fiscais estão atentos nas câmeras do Zoom, com a gravação online em vídeo, podendo a 

qualquer momento, havendo suspeita de irregularidades por parte do candidato(a), excluí-lo(a) do processo 

seletivo. 

 
 

*Obrigatório 

 

Prova para a Área CONCILIADOR/MEDIADOR 

(caso não seja esta a área escolhida, chame o fiscal no bate-papo do Zoom) 

Seu nome completo * 

(Digite exatamente como no seu documento apresentado na inscrição) 

 



Digite o seu email * 

(o mesmo que você informou na inscrição) 

 

CPF * 

(Digite exatamente como está no seu documento) 

 

01- Complete a conversa abaixo e assinale a alternativa correta 
_____________você não veio ontem?  

As razões _____________ não vim só a mim interessam. Se você faz questão, posso dizer que 

não vim _____________ chovia e eu estava cansada. Ou poderia simplesmente não dizer 

_____________. De qualquer modo, queria saber o _____________ da sua curiosidade a meu 

respeito.  

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. 

a) Por quê , porque , porque , por que , porquê 

b) Por que , porque , porque , por quê , porquê  

c) Por que , porque , por que , porquê , por quê 

d) Por quê , por quê , por que , porquê , porque 

e) Por que , por que , porque , por quê , porquê 

02- Assinale a alternativa incorreta: 
a) O infarte foi fulminante. 
b) O raio atingiu a abóboda da igreja. 
c) Tinha cãibras constantes.  
d) Apesar da propaganda, o filme não foi nada demais.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores.  
 

03- Identifique a oração em que a palavra “certo” é pronome indefinido: 
a) Ouvir estrelas? Certo perdeste o senso. 

b) Certo dia comecei a lembrar de tudo. 

c) Parabéns, escolheu certo! 

d) Marque a alternativa certo. 

e) Não troque o certo pelo errado. 

04- Assinale a alternativa que contém um exemplo de construção na voz passiva: 
a) Fui tomado por um acesso de cólera ao ver aquela cena. 

b) O grupo tomou um cuidado especial com a apresentação.   



c) Os dois não compartilham o mesmo gosto musical. 

d) O constrangimento ficou evidente diante do silêncio que se seguiu à revelação. 

e) Ainda hoje aqueles acontecimentos vêm-me à memória. 

05- Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do período abaixo: 
“Pagando parte da dívida, Ramiro ___ novamente seus estoques, sem que com isso se ___ com 

o banco, que até abriu para ele uma nova linha de crédito”: 

a) proveio, indispusesse 

b) proviu, indispuzesse 

c) proveu, indispusesse  

d) proveu, indispuzesse 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

06. Leia a tirinha abaixo e identifique qual a figura de linguagem presente: 

 

a) Metáfora 
b) Analogia 
c) Perífrase 
d) Ironia 
e) Eufemismo 

 

07- Assinale a alternativa que contém erro na utilização da forma pronominal: 

a) Estes regalos não são para ti. 

b) É difícil, para mim, aceitar certas atitudes. 

c) Para tu não teres contratempos, observa cuidadosamente todas as prescrições. 

d) Certamente ainda haverá muita coisa para eu fazer. 

e) Assim que deixei o recinto, caí em si. 



 
 
08- A oração que contém um advérbio de intensidade é: 
a) Amanhã logo cedo teremos uma reunião. 

b) Jamais revelaria seu segredo. 

c) Comemos muito no jantar. 

d) Provavelmente o assassino é o mordomo. 

e) A nova mercearia fica justo ali. 

09- Preencha as lacunas corretamente com mas e mais e depois assinale a alternativa que 
contém as respostas corretas. 
I. Fale ________alto, pois ele é meio surdo. 
II. Chegue _______perto, ________fale baixo, por favor. 
III. O caderno custou ________caro do que eu imaginei. 
IV. Estudei, ________ não entendi a matéria. 
V. Eu respeito os seus direitos, ________ você também deve respeitar os meus. 
a) Mais, mais, mais, mais, mas, mas 
b) Mais, mais, mas, mais, mas, mas 
c) Mais, mais, mais, mais, mais, mais 
d) Mas, mais, mais, mais, mais, mais 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 
 

10- Leia as frases a seguir: 

- Toda a exposição durou ___________ uma hora. 

-  ___________ duas horas o conflito foi encerrado. 

- Reportando-se à nação, o candidato falou ___________ várias mazelas que afligiam a 

população. 

- O rio ficava  ___________ uma légua da fazenda. 

Lembrando-se do conceito de homonímia, assinale a alternativa que preenche corretamente os 

espaços: 

a) há cerca de – acerca de – cerca de – a cerca de 

b)  há cerca de – acerca de – cerca de – a cerca de 

c) cerca de – há cerca de – cerca de – acerca de 

d) acerca de – cerca de – a cerca de – a cerca de 

e) cerca de – há cerca de – acerca de – a cerca de  

 



 

11- O vigente Código de Processo Civil trouxe diversas inovações, dentre elas, destaque para a 
audiência de conciliação ou de mediação. Sobre essa audiência é CORRETO afirmar que: 

a) ( ) A intimação do autor para a audiência será feita obrigatoriamente por carta, com aviso 
de recebimento. 

b) ( ) É possível a realização de uma ou mais sessão (ões), mas não pode exceder a dois 
meses da data da primeira sessão realizada, desde que necessária à composição das partes. 

c) ( ) Existindo vários réus na demanda, o desinteresse na realização da audiência 
manifestado por um dos réus se aproveita aos demais e a audiência não será realizada. 

d) ( ) A ausência, mesmo injustificada, de qualquer das partes (autor ou réu) à audiência não 
gera multa, pois é direito das partes não comparecerem ao ato judicial. 

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

12- M.N.O. (ela brasileira, com 25 anos) e P.Q.R. (ele venezuelano, com 30 anos), tiveram uma 
relação amorosa quando ele estava de passagem por Boa Vista/RR tratando sobre negócios 
(imóveis que tem e recebe alugueis). Ela engravidou e com o nascimento do menor A.B.C., 
comunicou o suposto pai, que não reconheceu a paternidade, obrigando-a ao ingresso de ação de 
alimentos em favor do menor. Com base no caso hipotético, responda CORRETAMENTE.  

a) ( ) A jurisdição para o processamento e julgamento da ação de alimentos é da autoridade 
judiciária brasileira. 

b) ( ) A jurisdição para processamento e julgamento da ação de alimentos é da autoridade 
judiciária venezuelana. 

c) ( ) A jurisdição para processamento e julgamento da ação de alimentos é do tribunal 
internacional, porque a relação é de caráter transfronteiriço.  

d) ( ) A jurisdição para processamento e julgamento da ação de alimentos é mista, inicia no 
Brasil e se desenvolve na Venezuela. 

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

13- M.G.A, com 40 anos, fez um empréstimo de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) junto ao 
banco de sua confiança e contratou a construtora C.B.C para construir um prédio na área central 
de Macapá/AP, a fim de alugar salas comerciais e auferir renda. Ocorre que o prédio apresentou 
defeitos na estrutura. A construtora, uma vez acionada judicialmente para reparar os defeitos, 
pode quanto ao engenheiro responsável pela obra: 

a) ( ) Promover o chamamento ao processo do engenheiro. 

b) ( ) Promover a desconsideração da personalidade jurídica do engenheiro para atingir os 
bens da empresa de engenharia da qual o profissional é sócio. 

c) ( ) Promover a substituição do pólo passivo indicando o engenheiro como réu para 
responder ao processo. 

d) ( ) Promover a denunciação da lide relativamente ao engenheiro responsável pela obra. 

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 



14- Segundo o CPC, nos casos em que a UNIÃO FEDERAL é autora de uma ação, é CORRETO 
afirmar:  

a) ( ) Mesmo na ação em que o incapaz for réu, a propositura será necessariamente no 
Brasília/DF (sede da União). 

b) ( ) Nas ações de inventário quando há interesse da União a competência para julgamento 
é do Juízo Trabalhista, se o autor da herança tinha bens fruto de atividade laborativa. 

c) ( ) Em relação à parte contrária, a competência é do foro de domicílio do réu.  

d) ( ) Quando a ação tiver como réu pessoa jurídica, o foro competente será sempre a sede 
da União, ou seja, Brasília/DF. 

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

15- Sabe-se que o processo civil é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as 
normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. A respeito 
disso é INCORRETO afirmar que:  

a) ( ) O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, 
ressalvadas as exceções previstas em lei. 

b) ( ) O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 

c) ( ) A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos 
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério 
Público, inclusive no curso do processo judicial. 

d) ( ) Pode ser proferida decisão em desfavor de qualquer uma das partes, mesmo sem 
ouvir a outra, exceto nos casos de tutela provisória de urgência ou de evidência, quando a outra 
parte obrigatoriamente deve ser ouvida. 

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

16- Quanto ao princípio da independência e autonomia na conciliação e na mediação, é CORRETO 
afirmar que:  

a) ( ) é o dever de estimular os interessados a aprenderem a melhor resolverem seus 
conflitos futuros em função da experiência de justiça vivenciada na autocomposição. 

b) ( ) é o dever de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer pressão interna ou externa, 
sendo permitido recusar, suspender ou interromper a sessão se ausentes as condições 
necessárias para seu bom desenvolvimento, tampouco havendo dever de redigir acordo ilegal 
ou inexeqüível. 

c) ( ) é o dever de estimular os interessados perceberem-se reciprocamente como serem 
humanos merecedores de atenção e respeito. 

d) ( ) é o dever de agir com ausência de favoritismo, preferência ou preconceito, 
assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no resultado do trabalho, 
compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e jamais aceitando qualquer espécie de 
favor ou presente. 

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 



17- Sobre as regras que regem o procedimento da conciliação/mediação, configura-se como uma 
das normas de conduta que devem ser observadas pelos conciliadores/mediadores: 

a) ( ) Não são aplicáveis aos conciliadores/mediadores os motivos de impedimento e 
suspeição dos juízes. 

b) ( ) Não há impedimento do conciliador ou do mediador de prestar serviços profissionais, 
de qualquer natureza, aos envolvidos em processo de conciliação/mediação sob sua condução, 
até porque tem o dever de orientar as partes à composição. 

c) ( ) Compreensão quanto à conciliação e à mediação como o dever de assegurar que os 
envolvidos, ao chegarem a um acordo, compreendam perfeitamente suas disposições, que 
devem ser exequíveis, gerando o comprometimento com seu cumprimento. 

d) ( ) O conciliador e o mediador devem exercer suas funções com lisura, mas não estão 
obrigados a submeterem-se às orientações do Juiz Coordenador da unidade a que estejam 
vinculados, ou seja, do CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos). 

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

18- Pessoas de um determinado grupo de trabalho constantemente se envolvem em conflitos no 
local de trabalho porque há muitas fofocas (interpretações de situações de forma equivocada), o 
que gera muitos rancores e desavenças entre os colegas de trabalho. O Diretor da unidade laboral 
resolve buscar solução para esses acontecimentos. O técnico que atuar preferencialmente nesse 
tipo de caso em que há vínculo anterior entre as partes, auxiliando aos interessados a 
compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo 
restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem 
benefícios mútuos, é o: 

a) ( ) Mediador 

b) ( ) Conciliador 

c) ( ) Negociador 

d) ( ) Árbitro 

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

19- Levando-se em conta as normais locais do Tribunal de Justiça do Amapá sobre os meios 
consensuais de resolução de conflitos, é INCORRETO afirmar que: 

a) ( ) Compete ao CEJUSC (capital e interior) mediar e conciliar as demandas judicializadas 
ou não de competência das Varas Cíveis; Família, Órfãos e Sucessões; Infância e Juventude e 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 

b) ( ) É possível a utilização de aplicativos de envio de mensagens eletrônicas, inclusive de 
forma facultativa com parte domiciliada no exterior para realização de sessões e audiências de 
conciliação e mediação, bem como dos atos processuais. 

c) ( ) As intimações das partes para comparecimento às sessões nos CEJUSCs podem ser 
realizadas por aplicativo de mensagens instantâneas ou outros aplicativos semelhantes de envio 
de mensagens eletrônica. 

d) ( ) Quando em jornada com a VAN da Conciliação Itinerante, os profissionais 
conciliadores e mediadores poderão firmar acordos nas demandas que aportarem, com 
lançamento de sentença na hora da realização do acordo, formalizando o título executivo 
judicial.  



e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

20- Observe a situação hipotética: Um casal em processo judicial de divórcio não consegue se 
entender nos assuntos relacionados à guarda dos três filhos menores, muito menos sobre a 
pensão alimentícia. Em razão disso buscaram na mediação uma forma de alcançar um acordo.  

Sobre a mediação é CORRETO afirmar que: 

a) ( ) Há possibilidade de admissão de mais de um mediador para funcionarem no caso 
hipotético, caso seja recomendável em razão da natureza e da complexidade do conflito, a 
pedido do próprio mediador ou das partes e com a anuência destas. 

b) ( ) Uma vez iniciada a mediação as partes são obrigadas a permanecer no procedimento. 

c) ( ) Na situação hipotética, mesmo as partes podendo transigir sobre o objeto da 
demanda, não há necessidade de ouvir o Ministério Público, porque as partes são as titulares 
dos seus direitos. 

d) ( ) Considerando tratar-se de demanda judicializada e não havendo acordo, o mediador 
poderá ser convocado para depor como testemunha e esclarecer o juiz sobre a situação que 
envolve as partes.  

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

21- Sobre a audiência de conciliação e de mediação no Código de Processo Civil, todas estão 
corretas, EXCETO: 

a) ( ) Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo 
exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à 
composição das partes. 

b) ( ) A audiência não será realizada quando as partes expressamente manifestarem o 
desinteresse na composição consensual ou na hipótese de não se admitir a autocomposição. 

c) ( ) A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a 
respeitar o intervalo mínimo de pelo menos sessenta minutos entre o início de uma e o início da 
seguinte. 

d) ( ) Havendo litisconsórcio (mais de um autor ou mais de um réu), o desinteresse na 
realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. 

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

22- Com o falecimento de um funcionário de uma empresa privada, a esposa sobrevivente e os 
filhos maiores do casal pretendem receber valores deixados na conta do FGTS do falecido, 
mediante alvará judicial. Nesta situação, levando-se em conta normas locais que regem as 
atribuições dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos – CEJUSCs, é CORRETO afirmar que: 

a) ( ) O CEJUSC, desde que preenchidos os requisitos da legislação vigente pertinente à 
matéria, pode recepcionar a demanda do alvará judicial para levantamento do valor do FGTS, 
realizando a respectiva sessão, lançando sentença e sendo necessário o Ministério Público deve 
ser ouvido. 

b) ( ) Havendo necessidade de obter informações sobre a situação do FGTS, a demanda não 
pode ser levada ao CEJUSC, porque o Juiz Coordenador não poderá fazer requisição ao Gerente 



da Caixa Econômica Federal, pois cabe ao CEJUSC apenas a realização da sessão com tentativa 
de acordo. 

c) ( ) Considerando ser um direito indisponível, a demanda deverá ser proposta 
obrigatoriamente em uma Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo como réu a Caixa 
Econômica Federal, que é o banco responsável pelas nas contas do FGTS, não sendo possível a 
remessa do feito ao CEJUSC. 

d) ( ) Embora seja possível a aplicação de métodos alternativos de resolução de conflitos, a 
causa deverá ser proposta somente em uma Câmara Privada de Conciliação/Mediação, pois o 
pleito é transigível. 

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

  

23- Analise os itens abaixo, tomando por base os métodos alternativos de resolução de conflitos e 
depois responda:  

I. No vigente Código de Processo Civil a audiência de tentativa de conciliação acontece após 
transcorrido o prazo de contestação do réu.  

II. De acordo com o Código de Processo Civil, conciliação e mediação são termos que podem ser 
permutáveis, e significam que o conciliador ou mediador podem sugerir soluções para o 
encerramento do litígio entre as partes.  

III. Mesmo havendo processo judicial em curso, as partes poderão submeter-se à mediação, 
hipótese em que requererão ao juiz a suspensão do processo por prazo suficiente para a 
solução consensual da contenda. 

IV. A conciliação é um meio alternativo e voluntário de resolução de conflitos em que um 
terceiro imparcial interveniente, buscará, em conjunto com as partes, chegar voluntariamente a 
um acordo, interagindo, sugestionando junto às mesmas. 

 
É CORRETO o que se afirma em: 

a) ( )  I e II, somente. 

b) ( ) III e IV, apenas. 

c) ( ) I e IV, somente. 

d) ( ) II e III, apenas. 

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

24- Sobre as normas dispostas pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a respeito da conciliação, 
da mediação, outros meios e programas para auxiliar na busca do consenso, é INCORRETO 
afirmar que: 

a) ( ) O CNJ recomendou aos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, por meio 
dos seus Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, que adotem 
oficinas de parentalidade como política pública na resolução e prevenção de conflitos 
familiares. 

b) ( ) O CNJ instituiu a política institucional do Poder Judiciário para a promoção da 
aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de 
liberdade. 



c) ( ) O CNJ estabeleceu que são princípios que orientam a Justiça Restaurativa: a 
corresponsabilidade, a reparação dos danos, o atendimento às necessidades de todos os 
envolvidos, a informalidade, a voluntariedade, a imparcialidade, a participação, o 
empoderamento, a consensualidade, a confidencialidade, a celeridade e a urbanidade. 

d) ( ) O CNJ estabeleceu que a sessão restaurativa mostra-se como atividade e etapa a ser 
promovida objetivando a composição dos conflitos, por meio da conscientização sobre os 
fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência que geram dano 
concreto ou abstrato. 

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

25- Com relação à aplicação dos métodos consensuais e da atuação do conciliador e do mediador, 
analise os itens abaixo: 

I. O conciliador envolve-se no conflito das partes na busca de soluções, além de interferir, 
questionar e induzir os termos do acordo entre os litigantes. 

II. Tanto o conciliador quanto o mediador não têm o poder de decisão. 

III. Na conciliação busca-se identificar os sentimentos, emoções e as razões ocultas que geraram 
o conflito. 

IV. O mediador pode propor soluções para o conflito que esteja intermediando. 

Estão INCORRETOS os itens: 

a) ( ) Apenas a II 

b) ( ) Somente I, II e III 

c) ( ) Somente I, III e IV 

d) ( ) Somente II, III e IV 

e) (        ) nenhuma das alternativas anteriores. 

 

  



 

26- Assinale a opção CORRETA: 

a)    omarca de  map   al m de  e  unic pio  a range tam  m o  unic pio de Pracu  a, que 

atualmente é a sede desta Comarca. 

b) O Posto Avançado do Município de Pedra Branca do Amapari integra a Comarca de Serra do 

Navio. 

c     omarca de Porto  rande a range o  unic pio de Cutias. 

d)  Em razão do número de processos e posição geográfica, são consideradas de entrância 

intermediária as Comarcas de Ferreira Gomes e Porto Grande. 

e) A Comarca de Santana é classificada como de entrância final. 

27. Assinale a opção CORRETA: 

a) A Comarca de Calçoene, além desse Município sede, abrange também o Município de 

Pracu ba e o Distrito de Lourenço. 

b) A Comarca de Ferreira Gomes, além desse Município sede, abrange, dentre outras 

localidades, o Município de Itaubal. 

c) O Posto Avançado do Mazagão Velho integra a Comarca de Mazagão. 

d) O Posto Avançado do Bailique integra a Comarca de Amapá. 

e) A Comarca de Santana é classificada como de entrância intermediária. 

28. Assinale a opção CORRETA: 

a   ão requi ito  e peciai  para criação de uma  omarca a e i t ncia de população m nima de 

cinco mil habitantes e movimento forense anual de  no m nimo, cento e cinquenta feitos. 

    omp e a e trutura  udici ria de primeiro grau a   omarca  corre pondente  ao   unic pio  

do Estado do Amapá. 

c) O Posto Avançado de Tartarugal Grande integra a Comarca de Tartarugalzinho. 

d) O Posto Avançado do Distrito de Lourenço integra a Comarca de Amapá. 

e) As Comarcas de Santana e Mazagão são de entrância intermediária. 

29. Assinale a opção CORRETA: 

a) O Posto Avançado do Município de Pedra Branca do Amapari integra a Comarca de Serra do 

Navio. 

b) O Posto Avançado do Mazagão Velho integra a Comarca de Mazagão. 

c) A Comarca de Santana é classificada como de entrância intermediária. 



d    on  tui- e a  omarca de um ou mai   unic pio   formando  rea con nua  tendo por  ede 

a do  unic pio que l e der o nome. 

e) A Comarca de Amapá, além desse Município, abrange também o Município de Pracu ba, que 

atualmente é a sede desta Comarca. 

30. Assinale a opção CORRETA: 

a) As Comarcas de Santana e Mazagão são de entrância intermediária. 

b) A Comarca de Calçoene, além desse Município sede, abrange também o Município de 

Pracu ba e o Distrito de Lourenço. 

c   er  elevada de entr ncia a comarca cu o movimento anual iguale ou  upere o de  omarca de 

entr ncia imediatamente  uperior, na forma prevista na  on  tuição do   tado do  map . 

d) O Posto Avançado de Tartarugal Grande integra a Comarca de Tartarugalzinho. 

e     omarca de Porto  rande a range o  unic pio de  u a . 

 


