
NADORAS 8 

I seguinte ordem: primeiro questões 
10 de realização do concurso), após 
ois, questões de outras bancas; 

ficiente para compreensão da ques
tões corretas quanto nas incorretas, 
lutrina que esgote o assunto; 

~o tenha relação com alguma sú
lo rol de questões. Se a referência 
O final desta constará a expressão 

na legislação extravagante, também 
les. Se a legislação extravagante se 
nal desta constará a expressão "ver 

relacionados aos ramos do Direito, 
spostos nos referidos documentos 
~ se denominou "Temas Correlatos", 
ndo a fórmula de disponibilização 

a da obra estão explicitados. O que 
ugestões, de todos os seus leitores, 
oamento do seu conteúdo. 
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