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AATTEENNÇÇÃÃOO  

  

��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  

ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  ((ddeezz))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  ddee  

LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa,,  1100  ((ddeezz))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  ddee  IInnffoorrmmááttiiccaa  ee  2200  ((vviinnttee))  ddee  

CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  

iinnffoorrmmee,,  iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  

NNoommee  ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  

NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  

rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  

iimmpprreessssoo  nnoo  CCaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  

aa  ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

 
 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  DDEE  LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
  

TEXTO 01 para as questões de 01 a 07. 
 

INCLUSÃO DIGITAL, PROGRAMA DE ÍNDIO CONECTADO À WEB 
 
ILHÉUS (Bahia) – Quem visitar a Aldeia de Itapoã em Olivença, distrito de Ilhéus, cidade do sul da Bahia, 

localizada a 465 quilômetros de Salvador, vai encontrar índios que frequentam escolas, surfam nas praias ilheenses e 
navegam na Internet. Se essa imagem não era possível há alguns anos, hoje faz parte da realidade de grande parte 
das tribos indígenas. 

Na aldeia de Itapoã, as residências são de taipa, mas os telhados, de amianto. Em vez de fogueiras, 
energia elétrica. Não foi apenas o urbanismo e outras facilidades do mundo moderno que invadiram as aldeias 
indígenas. Hoje, a inclusão digital também é realidade. 

Sete nações indígenas estão em processo de inclusão digital por meio do site Índios On Line 
(www.indios.org.br), um portal de diálogo intercultural. 

O site Índios On Line é  uma forma de fazer com que o próprio índio seja o seu historiador, fotógrafo e seu 
próprio jornalista”, afirma Jaborandy Yandé, índio tupinambá de Olivença e um dos coordenadores do projeto. 

Para o gestor da rede, Alexandre Pankararu, do Estado de Pernambuco, o site é uma grande conquista 
para os índios. “Só o fato de a gente mostrar nossa cara, como a gente vive hoje, já é uma grande mudança na forma 
como as pessoas nos olham”, diz Alexandre Pankararu.  

 
 Oliveira, Camila. Agência A Tarde. Jornal do Commercio. Caderno C. 28 de março de 2010. p.16. 

 
01. Após a leitura do texto, percebe-se que  
 
A) a autora buscou tecer comentários que, apenas, refletissem o comportamento do índio face à era digital. 
B) em diversas passagens,  produz comparações entre diversas tribos indígenas. 
C) a pretensão da autora é a de transmitir ao leitor algumas das mudanças vivenciadas pelo indígena no mundo moderno. 
D) o índio é um ser dotado de espírito passivo, desprovido de sentimentos de ambição. 
E) a tecnologia é algo de pouca importância para o povo indígena. 
 
02. Segundo o texto, na atualidade, as aldeias indígenas têm vivenciado algumas transformações. Assinale a alternativa 

que contém algumas delas mencionadas no texto 01. 
 
A) Residências de taipa, índios surfistas. 
B) Telhados de amianto, fogueiras. 
C) Índios na escola, residências de taipa. 
D) Urbanismo e inclusão digital. 
E) Inclusão digital e fogueiras. 
 
03. Em relação ao site Índios On Line, é CORRETO afirmar que ele 
 
A) denota um retrocesso para a vida indígena. 
B) representa uma relevante conquista para o povo indígena. 
C) precisa constantemente da presença de historiadores e fotógrafos para se manter vivo.  
D) é um meio de divulgar as mudanças ocorridas apenas entre os índios Pankararu.           
E) revela aspectos indígenas concernentes ao século passado. 
 
04. Observe as proposições abaixo no tocante às suas justificativas sobre os verbos sublinhados. 
 

I. “Quem visitar a Aldeia de Itapoá em Olivença, distrito de Ilhéus...” – exige complemento não regido de 
preposição. 

II. “...hoje faz parte da realidade de grande parte das tribos indígenas.” – exige dois tipos de complemento: um 
regido de preposição, e o outro, sem preposição. 

III. “...outras facilidades do mundo moderno que invadiram as aldeias indígenas.” –  não exige complemento. 
IV. “Hoje, a inclusão digital também é realidade.” – exige complemento não regido de preposição. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em  
 
A) I. B) I e III. C) II e IV. D) I, II e III. E) II. 
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05. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Se essa imagem não era possível há alguns anos, hoje faz parte da realidade de grande parte das tribos indígenas.”  
 
é CORRETO afirmar que  
 
A) os termos possível e indígenas são acentuados porque, em ambos, a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. 
B) o verbo haver (há), neste contexto, é classificado como impessoal, significando tempo passado. 
C) o verbo fazer (faz), neste contexto, concorda com o seu sujeito, da realidade de grande parte das tribos indígenas. 
D) estaria correta também a construção: Se essa imagem não era possível hão alguns anos. Neste contexto, o verbo em 

destaque estaria concordando com o seu sujeito alguns anos.   
E) o conectivo Se que inicia o trecho exprime uma ideia de temporalidade.  
 
06. Analise as afirmativas abaixo, observando os sinais de PONTUAÇÃO. 
 

I.  “Na aldeia de Itapoã, as residências são de taipa, mas os telhados, de amianto.” 
II. “Hoje, a inclusão digital também é realidade.” 
III.  “Quem visitar a Aldeia de Itapoã em Olivença, distrito de Ilhéus, cidade do sul da Bahia...”  
IV. “Para o gestor da rede, Alexandre Pankararu, do Estado de Pernambuco...”  

 
É CORRETO afirmar que  
 
A) no item I, a terceira vírgula indica a omissão do verbo ser (são).  
B) no item II, a vírgula é obrigatória, por separar um adjunto adverbial. 
C) no item III, as vírgulas indicam a presença de um termo que exprime a invocação de alguém, ao qual denominamos 

vocativo. 
D) nos itens  III e IV, as vírgulas separam termos que explicam as palavras que os antecedem ao qual denominamos vocativo. 
E) no item I, a vírgula existente após o termo Itapoã poderia ser retirada, o que não implicaria desobediência às normas 

gramaticais vigentes. 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“O site Índios On Line é uma forma de fazer com que o próprio índio seja o seu historiador, antropólogo, fotógrafo e 
seu próprio jornalista”, afirma Jaborandy Yandê, índio tupinambá de Olivença e um dos coordenadores do projeto.”  

 
é  CORRETO afirmar que  
 
A) nos termos antropólogo e fotógrafo, a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. 
B) o acento do termo tupinambá se justifica, porque a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. 
C) os termos índio e próprio são acentuados e obedecem a uma mesma regra gramatical. 
D) o termo próprio é acentuado por ser uma paroxítona terminada em hiato. 
E) no termo Yandê, o acento se justifica pelo fato de a sílaba tônica recair na penúltima sílaba. 
 
08. Observe o trecho abaixo: 
 

“A nova sede do  Índios On Line, que está sendo finalizada em Olivença, dispõem de oficinas diárias de informática, 
atendendo 30 índios.”  

 
Nele, existe UM ERRO gramatical que está declarado em uma das alternativas abaixo. Assinale-a. 
 
A) O termo finalizada deveria concordar com Índios On Line e flexionar-se no plural. 
B) A palavra do deveria concordar com Índios On Line, flexionando-se no plural. 
C) A palavra informática deveria estar no plural, concordando com diárias. 
D) O termo dispõem deveria estar no singular, concordando com o termo sede, seu sujeito. 
E) O verbo está deveria estar flexionado no plural, concordando com o termo Índios, seu sujeito. 
 
09. Observe o trecho abaixo: 
 

“Os temas abordados são direitos indígenas, inclusão digital, turismo ecologicamente corretos, cidadania, reciclagem, 
entre outros, escolhidas pela comunidade.”  

 
Ao produzir o texto acima, o autor cometeu erro(s) de CONCORDÂNCIA NOMINAL que se transmite(m) através do (s) 
termo(s) 
 
A) abordados. B) corretos e digital. C) escolhidas. D) abordados e outros. E) corretos e escolhidas. 
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10. Observando as orações abaixo e os conectivos sublinhados, 
 

I. A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria inventado a roda.   
Mário Quintana. 

II. Amar, porque nada melhor para a saúde que um amor correspondido. Vinícius de Moraes. 
III. Cada dia, a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, 

não havia pobreza no mundo, e ninguém morreria de fome. Mahatma Gandhi. 
IV. Há quem me julgue perdido, porque ando a ouvir estrelas. Só quem ama tem ouvido para ouvi-las e entendê-las. 

Olavo Bilac. 
 
é CORRETO afirmar que  
 
A) no item I, o conectivo poderia ser substituído pelo termo embora, que, como o se, exprime circunstância de condição. 
B) no item II, o conectivo exprime circunstância de temporalidade, podendo ser substituído por quando. 
C) no item III, analisando-se os conectivos sublinhados, tem-se, respectivamente, que o primeiro encerra circunstância de 

condição, e o segundo exprime ideia de adição. 
D) no item IV, o conectivo sublinhado exprime circunstância de causalidade, podendo ser substituído por à medida que.   
E) tanto no item II como no IV, os conectivos sublinhados exprimem ideia de finalidade. 

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  DDEE  IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  

  
11. Qual a denominação da placa onde é instalada a memória RAM do microcomputador? 
 
A) Placa de fax/modem. D) Placa de som. 
B) Placa de rede. E) Placa de vídeo. 
C) Placa-mãe. 
 
12. O texto que aparece no monitor do computador está, temporariamente, armazenado em uma memória volátil. Na 

falta de energia elétrica, os dados contidos nela são apagados, sendo necessário, novamente, digitar o texto. Como é 
conhecido este tipo de memória de computador? 

 
A) Memória RAM D) Memória USB 
B) Memória FLASH E) Memória CACHE 
C) Memória ROM 
 
13. Cada programa executado no Sistema Operacional Windows abre uma área própria, denominada janela. Qual 

alternativa apresenta um componente padrão de uma janela? 
 
A) Barra de tarefas. D) Barra de menu. 
B) Atalho. E) Unidade de disco. 
C) Papel de parede. 
 
14. Qual recurso do Windows XP permite que um usuário visualize a Área de Trabalho de outro usuário, podendo até 

mesmo compartilhar o controle do computador para resolver problemas a distância? 
 
A) Agendamento de tarefas. D) Troca rápida de usuário. 
B) Assistência remota. E) Conexão wireless. 
C) Opções de acessibilidade. 
 
15. Para organização de um documento extenso, no Microsoft Word, é recomendável estruturá-lo em capítulos ou 

tópicos, que recebem formatação especial ou sinais gráficos. Esse recurso de formatação é conhecido como: 
 
A) Capitular. 
B) Bordas e sombreamento. 
C) Parágrafo. 
D)  Colunas. 
E) marcadores e numeração. 
 
16. Os Caracteres Especiais que não se encontram no teclado do computador são incluídos no texto, através do 

comando 
 
A) Inserir símbolos. D) Inserir formas. 
B) Inserir WordArt. E) Inserir imagem. 
C) Inserir gráfico. 
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17. Se as células C20 e D20 estiverem preenchidas com os valores 10 e 50, respectivamente; selecionando as células C20 

e D20; depois arrastando a alça da área selecionada até à célula G20; quais serão os valores respectivos para as 
células de C20 a G20? 

 
A) 10, 50, 10, 50 e 10 D) 10, 50, 80, 120 e 160 
B) 10, 50, 10, 10 e 10 E) 10, 50, 50, 50 e 50 
C) 10, 50, 90, 130 e 170 
 
18. O Microsoft Excel possui vários recursos para auxiliar o usuário no processamento de dados em grandes 

quantidades, de várias maneiras amigáveis, subtotalizando e agregando os dados numéricos, resumindo-os por 
categorias e subcategorias bem como elaborando cálculos e fórmulas personalizados, proporcionando relatórios 
online ou impressos, concisos, atraentes e úteis. Qual recurso do Excel atende a todas essas características? 

 
A) Tabela dinâmica. D) Filtro. 
B) Classificar. E) Consolidar. 
C) Cenário. 
 
19. Buscando entender o que faz o NAT (Network Address Translation) com os endereços IPs, no roteamento entre as 

redes privada (local) e pública (Internet), qual alternativa apresenta uma analogia adequada da função e do 
endereço? 

 
A) Caixa de banco e número da conta bancária. D) Telefonista e o ramal telefônico. 
B) Fiscal de Renda e o CNPJ. E) Policial rodoviário e a placa do carro. 
C) Carteiro e o CEP. 
 
20. Ao enviarmos a mesma mensagem de correio eletrônico para duas pessoas, mas sem que uma delas saiba que a 

outra recebeu a mensagem, qual campo do e-mail devemos preencher para que isso aconteça? 
 
A) Anexo B) Cc C) Para D) Assunto E) Cco 

  
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

21. Sobre a Norma OHSAS 18.001/2007, é CORRETO afirmar que 
 
A) é uma Norma Nacional para organização e certificação de um sistema de gestão de qualidade. 
B) é uma Norma Nacional para organização e certificação de um sistema de gestão ambiental. 
C) é uma Norma Nacional para organização e certificação de um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional. 
D) a sua implementação não é de caráter obrigatório. 
E) pertence ao sistema de normas internacionais ISSO. 
 
22. Sobre a LEI Nº 6514, de 22 de dezembro de 1977, leia as afirmativas abaixo: 
 

I.  A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado 
ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não 
ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. 

II.  O equipamento de proteção só pode ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho. 

III.  O equipamento de proteção individual evita acidentes. 
 
Está correto o que se afirma em 

 
A) I, apenas.  B) II, apenas.  C) I e II, apenas.  D) II e III, apenas. E) I, II e III. 

 
23. Durante o Embargo de obra ou Interdição de estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, os 

empregados envolvidos 
 
A) só poderão trabalhar utilizando os equipamentos de proteção individual. 
B) receberão seus vencimentos com 50% de desconto. 
C) passarão 30 dias sem trabalhar. 
D) só poderão trabalhar com ordem expressa do chefe imediato. 
E) receberão os salários como se estivessem em efetivo exercício. 
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24. Uma empresa instalada no Complexo Industrial de Suape tem um grau de risco 2 e 800 funcionários. O 
dimensionamento do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho dessa 
empresa, de acordo com a NR 4, deve ser no mínimo: 

 
A) um Médico do Trabalho, um Engenheiro de Segurança do Trabalho, um Enfermeiro do Trabalho, cinco Técnicos de 

Segurança do Trabalho e um Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. 
B) um Médico do Trabalho, um Engenheiro de Segurança do Trabalho, um Enfermeiro do Trabalho, um Técnico de Segurança 

do Trabalho e um Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. 
C) um Técnico de Segurança do Trabalho. 
D) um Tecnólogo em Segurança no Trabalho. 
E) um Médico do Trabalho, um Engenheiro de Segurança do Trabalho e um Técnico de Segurança do Trabalho. 
 
25. Sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, leia as afirmativas abaixo: 
 

I. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão eleitos em escrutínio secreto pelos seus pares; 
II. O treinamento dos membros da CIPA tem uma carga horária máxima de 20 (vinte) horas que deverá ser 

ministrada fora do expediente da empresa; 
III.  As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da empresa e em local 

apropriado. 
 
Está correto o que se afirma em 
 
A) I. B) II. C) III. D) II e III. E) I, II e III. 
 
26. Em uma das etapas construtivas de uma obra, mais especificamente, o serviço de forma em geral (transporte, 

montagem e desforma), os riscos são contusões nas mãos, problemas de postura, quedas de nível, ferimentos por 
pregos e quedas das formas. Além de capacetes e botas, os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) específicos 
que devem ser utilizados pelos carpinteiros são: 
 

A) luvas de raspa e perneiras. 
B) cinto de segurança tipo para-quedas e luvas de borracha. 
C) luvas de borracha, óculos ampla visão e máscara contra poeiras. 
D) luvas de raspa, óculos ou protetor facial e cinto de segurança. 
E) protetor auricular, máscara e abafador de ruído. 
 
27. O PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos seguintes exames médicos: 
 
A) admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. 
B) periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. 
C) admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. 
D) admissional, periódico, de mudança de função e demissional. 
E) admissional, periódico, de retorno ao trabalho e demissional. 
 
28. Leia as afirmativas abaixo relacionadas à NR 8. 
 

I.  Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação 
de pessoas ou a movimentação de materiais. 

II.  As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou 
objetos. 

III. As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteção contra as chuvas. 
 
Está correto o que se afirma em 
 
A) I, apenas.       B) II, apenas.        C) III, apenas.        D) II e III, apenas.           E) I, II e III. 
 
29. O Programa de Higiene Ocupacional e um dos mais importantes para implementar ações preventivas aos 

trabalhadores urbanos e rurais que possam estar expostos aos agentes ambientais tem como sigla: 
 
A) PPP. B) PPRA. C) PCMSO. D) LTCAT. E) PHO. 
 
30. A principal proteção coletiva contra os contatos acidentais que ocorram com equipamentos e instalações são os (as) 
 
A) aterramentos. 
B) tapetes isolantes.  D) ferramentas isoladas. 
C) lençóis isolantes. E) detectores de tensão. 
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31. Os trabalhadores envolvidos no trabalho de içamento com guinchos devem utilizar equipamentos de proteção 

individual, tais como: 
 
A) botoeiras e máscara. 
B) aterramento. 
C) capacete, sapatos com proteção reforçada nos dedos e luvas. 
D) cinto, sapato e perneira. 
E) protetor auditivo e máscara. 
 
32. Dispositivo de purga é um dos dispositivos de segurança de uma(um) 
 
A) grua. B) serra circular. C) cilindro de massa. D) caldeira. E) vaso de pressão. 
 
33. Entende-se por materiais refratários aqueles 
 
A) capazes de resistir às altas temperaturas, sem amolecerem ou deformarem. 
B) que são isolantes térmicos e que refletem as ondas eletromagnéticas. 
C) que se refratam e se quebram com facilidade. 
D) capazes de conduzir corrente elétrica sem se deformarem. 
E) capazes de atenuar as radiações ionizantes. 
 
34. O registro de forma pontual do ruído é realizado com o 
 
A) amperímetro. 
B) ohmímetro.  D) medidor de ruído. 
C) ruidômetro. E) medidor de nível de pressão sonora. 
 
35. A temperatura efetiva é função da: 
 
A) temperatura, calor radiante e insolação. 
B) temperatura, umidade e velocidade do ar.  D) temperatura e nível de pressão. 
C) temperatura, condutividade e resistência. E) temperatura e capacidade calorífica. 
 
36. O espaço ou compartimento sob ar comprimido no interior do qual um determinado trabalho está sendo realizado é 

chamado de 
 
A) Campânula. 
B) Câmara de recompressão.  D) Eclusa. 
C) Túnel. E) Câmara de trabalho. 
 
37. A pressão do teste de ruptura dos equipamentos de mergulho deverá ser maior que a pressão máxima de trabalho 

para o qual foram projetados. Este fator multiplicativo é igual a 
 
A) 1,5 B) 2,0 C) 2,5 D) 3,0 E) 3,5 
 
38. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante, é 

recomendado, entre outras condições de conforto, o índice de temperatura efetiva, em °C, entre 
 
A) 18 e 20. B) 20 e 23. C) 24 e 26. D) 26 e 28. E) 28 e 30. 
 
39. O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção tem como sigla 
 
A) PCMATIC. B) PCMAT. C) PPRA. D) INCC. E) PCMTCC. 
 
40. O extintor portátil tipo “espuma” será usado nos fogos de Classe 
 
A) A, B, C e D. B) A, B e C. C) A e B. D) B e C. E) C e D. 


