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A apostila OPÇÃO não está vinculada a empresa organizadora do concurso público a que se destina, 

assim como sua aquisição não garante a inscrição do candidato ou mesmo o seu ingresso na carreira 
pública.  

  
O conteúdo dessa apostila almeja abordar os tópicos do edital de forma prática e esquematizada, 

porém, isso não impede que se utilize o manuseio de livros, sites, jornais, revistas, entre outros meios 
que ampliem os conhecimentos do candidato, visando sua melhor preparação.  

  
Atualizações legislativas, que não tenham sido colocadas à disposição até a data da elaboração da 

apostila, poderão ser encontradas gratuitamente no site das apostilas opção, ou nos sites 
governamentais.  

  
Informamos que não são de nossa responsabilidade as alterações e retificações nos editais dos 

concursos, assim como a distribuição gratuita do material retificado, na versão impressa, tendo em vista 
que nossas apostilas são elaboradas de acordo com o edital inicial. Porém, quando isso ocorrer, inserimos 
em nosso site, www.apostilasopcao.com.br , no link “erratas”, a matéria retificada, e disponibilizamos 
gratuitamente o conteúdo na versão digital para nossos clientes.  

  
Caso haja dúvidas quanto ao conteúdo desta apostila, o adquirente deve acessar o site 

www.apostilasopcao.com.br, e enviar sua dúvida, que será respondida o mais breve possível, assim como 
para consultar alterações legislativas e possíveis erratas.  

  
Também ficam à disposição do adquirente o telefone (11) 2856-6066, dentro do horário comercial, 

para eventuais consultas.  
  
Eventuais reclamações deverão ser encaminhadas por escrito, respeitando os prazos instituídos no 

Código de Defesa do Consumidor.  
  
É proibida a reprodução total ou parcial desta apos tila, de acordo com o Artigo 184 do Código 

Penal.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Apostilas Opção, a opção certa para a sua realizaçã o.  


