SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E
TRÂNSITO DE RIO BRANCO – RBTRANS
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

Agente de Campo
PROVA

M02 - P
MANHÃ

ATENÇÃO:
Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DO LÍDER INDIANO MAHATMA GANDHI PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer!”
ATENÇÃO
DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.
ESTE CADERNO CONTÉM 40 (QUARENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Quantidade
de questões

Valor de
cada questão

Língua Portuguesa

15

2

Legislação e Ética na Administração Pública

5

1

Informática Básica

5

1

Conhecimentos Específicos

15

4

Disciplinas

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

BOA PROVA!
www.funcab.org

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Assinale a única opção que tem base no texto.
A) O prazer de dirigir um automóvel em alta
velocidade faz com que o motorista ignore as leis
de trânsito e acabe por provocar acidentes.
B) Alguns países desenvolvidos adotam medidas
como multas e incentivo à carona para coibir o
sentimento altruísta do cidadão.
C) A situação calamitosa do trânsito no Rio de
Janeiro se deve ao fato de nenhuma medida ter
sido tomada pelas autoridades para minimizar o
problema.
D) Segundo a autora uma das razões para os
engarrafamentos, nas grandes cidades, é o fato
de o cidadão não abrir mão do transporte
particular.
E) No Brasil, assim como em outros países, as
pessoas costumam aproveitar o tempo que
passam no transporte público para ler.

Trânsito
[...] As megalópoles obrigam o cidadão a
gastar a vida em deslocamentos. A indústria
automobilística, que norteia a economia desde
Juscelino, se transformou em tragédia nas cidades
que, como as nossas, cresceram
desordenadamente.
O trânsito do Rio vai parar. Espremido entre a
montanha e o mar, não há saídas de circulação. Sou
testemunha das obras de ampliação da rede de
asfalto, acompanho os andamentos e as retenções
da Transcarioca, as novas estações de ônibus, mas
rezo mesmo é para que o Brasil recupere e expanda
sua via férrea, dentro e fora dos centros urbanos.
Ler é um dos grandes hábitos dos metrôs
humanamente ocupados dos países alfabetizados.
Não seria um sonho de civilidade se os brasileiros
gastassem suas longas horas de transporte
devidamente sentados e com um livro na mão? Ou
revista, ou gibi que seja.
Usar o carro para me transportar sozinha com
o auxílio luxuoso de um personal Ayrton Senna não é
solução. Os engarrafamentos estão como estão
porque pessoas como eu gostam do isolamento de
seu foguete sobre rodas.
Vi um documentário da BBC na TV que
estudava a mente do cidadão que pilota seu 1.0 nas
ruas. A sensação de túnel, que as imagens em alta
velocidade provocam, causaria uma reação hipnótica
de relaxamento, controle, poder, proteção e
liberdade. Exatamente o que eu sentia no volante do
meu Fiat 147.
Em muitos lugares, o antídoto das
autoridades para barrar hedonistas com o meu perfil é
cobrar preços aviltantes por uma vaga de
estacionamento e incentivar a carona. As Diamond
Lines, nos Estados Unidos, só podem ser usadas por
veículos com mais de dois passageiros. Fica aí a
sugestão. Vai ter gente passeando com boneca
inflável no banco do passageiro para poder continuar
a sós sem atrasar o passo.
A visão de Deus a 300 quilômetros por hora
atravanca o altruísmo social. O carrão só vai ficar na
garagem no dia em que a economia depender menos
da indústria automobilística e o transporte público se
transformar na escolha mais simples, rápida e
agradável para chegar a qualquer lugar.
Vai demorar.

Questão 02
Assinale o trecho em que a autora, de forma irônica,
critica o comportamento do brasileiro.
A) “A indústria automobilística, que norteia a
economia desde Juscelino, se transformou em
tragédia nas cidades que, como as nossas,
cresceram desordenadamente.” (parágrafo 1)
B) “Ler é um dos grandes hábitos dos metrôs
humanamente ocupados dos países
alfabetizados.” (parágrafo 3)
C) “A sensação de túnel, que as imagens em alta
velocidade provocam, causaria uma reação
hipnótica de relaxamento, controle, poder,
proteção e liberdade.” (parágrafo 5)
D) “Vai ter gente passeando com boneca inflável no
banco do passageiro para poder continuar a sós
sem atrasar o passo.” (parágrafo 6)
E) “As Diamond Lines, nos Estados Unidos, só
podem ser usadas por veículos com mais de dois
passageiros.” (parágrafo 6)

Fernanda Torres, in Revista Veja Rio, 26/09/2012 (Fragmento)
Hedonismo: Doutrina que considera que o prazer individual é o
único bem possível, princípio e fim da vida moral.
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Questão 03

Questão 05

Assinale a opção em que, ao reescrever o trecho
abaixo, se manteve a coerência verbal.

Assinale a opção em que todas as palavras
destacadas são classificadas como substantivos.

“Não seria um sonho de civilidade se os brasileiros
gastassem suas longas horas de transporte
devidamente sentados e com um livro na mão?”

A) “A VISÃO de Deus a 300 QUILÔMETROS por
hora atravanca o ALTRUÍSMO social.”
B) “A indústria AUTOMOBILÍSTICA, que NORTEIA a
economia desde Juscelino, se transformou em
tragédia nas CIDADES [...]”

A) Não ERA um sonho de civilidade se os brasileiros
GASTARÃO suas longas horas de transporte
devidamente sentados e com um livro na mão?

C) “[...] mas rezo mesmo é para que o BRASIL
recupere e expanda sua via FÉRREA, dentro e
fora dos centros URBANOS.”

B) Não FOI um sonho de civilidade se os brasileiros
GASTAM suas longas horas de transporte
devidamente sentados e com um livro na mão?

D) “Ler é um dos grandes HÁBITOS dos metrôs
HUMANAMENTE ocupados dos PAÍSES
alfabetizados.”

C) Não SERÁ um sonho de civilidade se os
brasileiros GASTAREM suas longas horas de
transporte devidamente sentados e com um livro
na mão?

E) “[...] e o transporte PÚBLICO se transformar na
ESCOLHA mais simples, rápida e agradável para
chegar a qualquer LUGAR.”

D) Não SERIA um sonho de civilidade se os
brasileiros GASTARIAM suas longas horas de
transporte devidamente sentados e com um livro
na mão?

Questão 06

E) Não SERÁ um sonho de civilidade se os
brasileiros GASTAVAM suas longas horas de
transporte devidamente sentados e com um livro
na mão?

Apenas uma das palavras abaixo é acentuada
segundo a mesma regra de acentuação da destacada
em: “[...] metrôs humanamente ocupados dos
PAÍSES alfabetizados.” Aponte-a.
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 04

Assinale a opção em que a palavra se flexiona no
plural da mesma forma que a destacada em:
“As megalópoles obrigam o CIDADÃO a gastar a vida
em deslocamentos.”
A)
B)
C)
D)
E)

auxílio
trânsito
tragédia
inflável
saída

Questão 07

confissão
eleição
operação
questão
órgão

No trecho seguinte identificamos uma figura de
linguagem: “[...] gostam do isolamento de seu foguete
sobre rodas.” Que nome damos a esse recurso
estilístico?
A)
B)
C)
D)
E)
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sinestesia
personificação
antítese
eufemismo
metáfora
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Questão 08

Questão 12

Qual das alternativas completa, correta e
respectivamente, as lacunas da frase abaixo?

Em que opção a oração destacada abaixo foi
corretamente desenvolvida?

Comprou, ____ prazo, um velho carro ____
álcool, para ir ____ cidade e ____ reuniões do clube.

“ESPREMIDO ENTRE A MONTANHA E O MAR, não
há saídas de circulação.” (parágrafo 2)

A)
B)
C)
D)
E)

A) Embora esteja espremido entre a montanha e o
mar, não há saídas de circulação.

a-à-à-a
a-a-à-a
à-a-a-a
à-à-a-a
à-a-à-à

B) Mesmo que estivesse espremido entre a
montanha e o mar, não há saídas de circulação.
C) Como está espremido entre a montanha e o mar,
não há saídas de circulação.

Questão 09
Qual das frases abaixo segue as normas da língua
culta no que diz respeito à concordância verbal?

D) Quando está espremido entre a montanha e o
mar, não há saídas de circulação.

A) Mais de um carro colidiram nesta esquina.
B) Fui eu que se preocupou em anotar a placa do
carro.
C) Ocorreu, aqui, hoje à tarde, duas colisões
envolvendo transporte público.
D) Compreendem-se as razões que o levaram a
tomar tal decisão.
E) Existe muitas razões para que valorizemos o
transporte público.

E) Se estiver espremido entre a montanha e o mar,
não haverá saídas de circulação.

Questão 13
Por expressar ideia diferente, uma das alternativas
abaixo NÃO pode substituir a palavra destacada no
trecho a seguir. Aponte-a.
“[...] MAS rezo mesmo é para que o Brasil recupere e
expanda sua via férrea, dentro e fora dos centros
urbanos.” (parágrafo 2)

Questão 10

A)
B)
C)
D)
E)

Qual das opções abaixo segue as normas da língua
culta, no que diz respeito à regência verbal?
A) Prefiro pegar um ônibus a ir de carona com você.
B) Ela obedecia rigorosamente todas as regras de
trânsito.
C) Esqueci do freio e levantei as mãos para o céu.
D) Eu assisti o desastre e sei que ele não é culpado.
E) Lembrei-me, de repente, o número da placa do
carro.

Questão 14
De acordo com a norma culta da língua, em apenas
uma das frases o pronome pessoal oblíquo foi
corretamente colocado. Aponte-a.

Questão 11

A)
B)
C)
D)
E)

A vírgula do trecho abaixo se justifica por:
“Em muitos lugares, o antídoto das autoridades para
barrar hedonistas com o meu perfil é cobrar preços
aviltantes por uma vaga [...]”
A)
B)
C)
D)
E)

contudo
no entanto
portanto
entretanto
todavia

Nunca altere-se no trânsito.
Você deve adaptar-se à nova situação.
Quem obrigou-o a fazer tal coisa?
Lembrarei-me sempre daquele momento.
Alguém esperava-o no acostamento.

separar o sujeito do predicado.
isolar o adjunto adverbial anteposto.
separar o aposto.
indicar a omissão de um verbo.
separar o vocativo.
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Questão 15

Questão 17

Assinale a opção em que a substituição do termo
destacado pelo pronome pessoal oblíquo está
INCORRETA.

Nos termos da Constituição Federal de 1988,
assinale a alternativa correta.
A) Um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil é o pluralismo político.
B) É livre a manifestação de pensamento, sendo
permitido o anonimato.
C) É plena a liberdade de associação para fins lícitos,
inclusive as de caráter paramilitar.
D) Em nenhuma hipótese a Constituição Federal
permite a pena de morte.
E) O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios
aos maiores de dezesseis e menores de dezoito
anos.

A) “As megalópoles obrigam O CIDADÃO a gastar a
vida em deslocamentos.”
As megalópoles obrigam-LHE a gastar a vida...
B) “Usar O CARRO para me transportar sozinha com
o auxílio luxuoso de um personal Ayrton Senna
não é solução.”
Usá-LO para me transportar sozinha...
C) “A indústria automobilística, que norteia
A ECONOMIA desde Juscelino [...]”
A indústria automobilística, que A norteia...
D) “[...] acompanho OS ANDAMENTOS E AS
RETENÇÕES DA TRANSCARIOCA, AS NOVAS
ESTAÇÕES DE ÔNIBUS [...]”
... acompanho-OS...

Questão 18
Nos termos do artigo 9° da Lei nº 8.429/1992, o
agente público que receber vantagem econômica de
qualquer natureza, direta ou indiretamente, que lhe
gere enriquecimento ilícito, para omitir ato de ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado,
comete ato de improbidade administrativa. Assinale a
alternativa que contém uma das penas previstas no
artigo 12, inciso I, da referida lei para o agente público
que pratica o ato descrito no presente enunciado.

E) “[...] o antídoto das autoridades para barrar
HEDONISTAS COM O MEU PERFIL é cobrar
preços aviltantes por uma vaga [...]”
... o antídoto das autoridades para barrá-LOS é
cobrar preços aviltantes...

A)
B)
C)
D)

Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos.
Perda dos direitos políticos.
Perda da função pública.
Pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do
acréscimo patrimonial.
E) Proibição de contratar com o Poder Público pelo
prazo de 5 anos.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Questão 16
Nos termos do Código Penal, o funcionário público
que revelar fato de que tem ciência em razão do cargo
e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a
revelação, comete o crime de:
A) peculato.
B) concussão.
C) extravio, sonegação ou inutilização de livro ou
documento.
D) violação de sigilo profissional.
E) condescendência criminosa.
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INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 19
Olavo, servidor público da administração direta
municipal, foi eleito Prefeito do Município de Rio
Branco. Nos termos do artigo 38 da Constituição
Federal, Olavo:

Questão 21
Na Coluna I estão listadas algumas ferramentas
ligadas à Internet. Estabeleça a correta
correspondência com os aplicativos da Coluna II.

A) não poderá ser investido no mandato de prefeito,
haja vista a incompatibilidade entre mandato
eletivo e cargo público.
B) ao ser investido no mandato de prefeito, poderá
optar por permanecer no cargo público, mas
somente terá direito à remuneração do mandato
eletivo.
C) ao ser investido no mandato de prefeito, poderá
continuar no exercício do cargo público e
perceberá as vantagens de seu cargo, sem
prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
D) ao ser investido no mandato de prefeito, será
afastado do cargo público, mas receberá a
remuneração do cargo público como se no
exercício estivesse.
E) ao ser investido no mandato de prefeito, será
afastado do cargo público, sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração.

Coluna I
1. Site de Busca e Pesquisa
2. Navegador
Coluna II
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Mozilla Firefox
Google Chrome
Yahoo
Microsoft Internet Explorer
Google

A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 2, 1, 2 e 1.
1, 2, 2, 2 e 1.
1, 1, 1, 2 e 1.
1, 2, 2, 1 e 2.
2, 1, 2, 1 e 2.

Questão 20
Assinale a alternativa correta, que contém direito
assegurado aos trabalhadores urbanos e rurais nos
termos do artigo 7º da Constituição Federal/1988.

Questão 22
Observe a seguir a imagem parcial do Windows
Explorer.

A) Seguro-desemprego, em caso de desemprego
voluntário.
B) Proteção em face da automação, na forma da lei.
C) Remuneração do trabalho diurno superior ao
noturno.
D) Décimo terceiro salário com base no salário
mínimo.
E) Jornada de oito horas para o trabalho realizado
em turnos ininterruptos de funcionamento.

A alternativa que corresponde a uma mensagem de
correio eletrônico do MS Outlook é:
A)
B)
C)
D)
E)
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dicas.
manual.
Informação.
Reportagens.
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Questão 25

Questão 23
No Microsoft Office Word 2007, os ícones que
representam os recursos de Alinhamento à
Esquerda, Realce e Formatação Sublinhado são,
respectivamente:

Sobre computação em nuvem, é INCORRETO
afirmar que:

A)

,

e

.

B)

,

e

.

C)

,

e

.

A) se refere à utilização da memória e das
capacidades de armazenamento e cálculo de
computadores e servidores compartilhados e
interligados.
B) o gerenciamento das tarefas de impressão é feito
localmente, em cada estação de trabalho.
C) possibilita o acesso a qualquer impressora
disponível na nuvem da rede.
D) os dados podem ser acessados de qualquer lugar
do mundo.
E) o acesso a programas, serviços e arquivos é
remoto, através da Internet.

D)

,

e

.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 26

E)

,

e

O Registro Nacional de Infrações de Trânsito –
RENAINF é coordenado pelo:

.

A)
B)
C)
D)
E)

Questão 24
De acordo com especialistas em Segurança da
Informação, existe uma série de boas práticas que
devem ser adotadas quando o assunto é backup de
dados como, por exemplo:
A) Realizar backups com a menor frequência
possível, pois quanto menor a frequência dos
backups menor a quantidade de dados perdidos
no caso de falha.
B) Realizar o backup dos arquivos no mesmo disco
rígido em que o sistema operacional se encontra
instalado.
C) Dar preferência aos procedimentos manuais de
backup ao invés dos automatizados.
D) Realizar, de tempos em tempos, testes do backup,
restaurando-o em um ambiente de testes, para se
certificar de que está pronto para ser utilizado em
caso de emergência.
E) Armazenar a mídia usada para backups em um
local seguro, de preferência no mesmo prédio,
para facilitar o acesso em caso de necessidade.

CETRAN.
CONTRAN.
DENATRAN.
DETRAN.
Órgão máximo normativo e consultivo de
trânsito.

Questão 27

De acordo com a Resolução CONTRAN
nº 110/2000, os veículos com algarismo final da placa
3, 4 e 5 têm como prazo final para renovação do
Licenciamento Anual o mês de:
A)
B)
C)
D)
E)
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agosto.
setembro.
outubro.
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Questão 28

Questão 30

É uma competência dos órgãos e entidades
executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de
sua circunscrição:

Os dispositivos auxiliares de sinalização aplicados
diretamente no pavimento e com unidades refletivas
são denominados:

A) articular-se com os demais órgãos do Sistema
Nacional de Trânsito, sob coordenação do
respectivo DETRAN.
B) planejar e implantar medidas para a redução
da circulação de veículos e para a
reorientação do tráfego, com o objetivo de
diminuir a emissão global de poluentes.
C) elaborar e distribuir conteúdos programáticos
para a educação de trânsito.
D) comunicar ao órgão executivo de trânsito da
União a suspensão e a cassação do direito de
dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional
de Habilitação.
E) apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de
improbidade contra a fé pública, contra o
patrimônio ou contra a administração pública
ou privada, referentes à segurança no
trânsito.

A)
B)
C)
D)
E)

balizadores.
cilindros.
tachões.
prismas.
gradis.

Questão 31

Têm prevalência sobre as demais sinalizações:
A)
B)
C)
D)
E)

as indicações do semáforo.
as indicações dos sinais.
as próprias normas de trânsito.
os gestos dos condutores.
as ordens do agente de trânsito.

Questão 32

Questão 29

Em relação à circulação de pedestres e ciclistas, é
correto afirmar que:

Em relação às normas de circulação e conduta, é
correto afirmar que:

A) o ciclista desmontado da bicicleta se equipara
ao condutor de veículo automotor.
B) caso haja ciclofaixa, a circulação de bicicletas
ocorrerá no sentido oposto ao fluxo de
veículos.
C) iniciada a travessia de uma pista, os
pedestres poderão aumentar o seu percurso.
D) n a s v i a s r u r a i s , q u a n d o n ã o h o u v e r
acostamento, os pedestres deverão circular
em fila única, no mesmo sentido dos veículos.
E) o n d e n ã o h o u v e r f a i x a o u p a s s a g e m
sinalizada para pedestres, o cruzamento da
via deverá ser feito em sentido perpendicular
ao de seu eixo.

A) os animais isolados podem circular nas vias
sem serem acompanhados por um guia.
B) os veículos precedidos de batedores, além de
prioridade de passagem, gozam de livre
circulação, estacionamento e parada.
C) nas vias providas de acostamento, os
veículos parados, estacionados ou em
operação de carga ou descarga deverão estar
situados ao bordo da pista de rolamento.
D) a operação de carga ou descarga é
regulamentada pelo órgão ou pela entidade
com circunscrição sobre a via e é considerada
estacionamento.
E) as vias internas pertencentes a condomínios
constituídos por unidades autônomas, por
serem consideradas vias públicas, têm sua
sinalização mantida pelo órgão com
circunscrição sobre a via.
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Questão 33

Questão 36

Andrea teve seu automóvel sinistrado com laudo de
perda total. Nesse caso, ela deverá providenciar a
baixa do veículo em um prazo de quantos dias?
A)
B)
C)
D)
E)

Segundo a Lei Municipal de Rio Branco
nº 1.794/2009, o servidor público que se valer do seu
cargo para lograr proveito pessoal, em detrimento da
dignidade da função pública, estará sujeito à
penalidade de:

10
15
20
30
60

A)
B)
C)
D)
E)

advertência.
suspensão.
demissão.
repreensão.
destituição da função.

Questão 34
Questão 37

Faz parte dos planos, programas e projetos especiais
do eixo estratégico “Estruturação urbana e
infraestrutura”, de acordo com o Plano Diretor de Rio
Branco:

Os veículos de aluguel para registro, licenciamento e
respectivo emplacamento de característica
comercial, deverão estar devidamente autorizados
pelo:

A) Programa de Fomento à Consolidação do
Sistema Municipal de Unidades de
Conservação.
B) Programa de Formulação e Implantação de
Roteiros Turísticos.
C) Projeto de regularização dos núcleos rurais.
D) Projeto de regularização do eixo Senador
Guiomard.
E) Plano de Requalificação das Margens do Rio
Acre.

A)
B)
C)
D)

poder público concedente.
DETRAN.
órgão com circunscrição sobre a via.
departamento de transporte e trânsito do
município.
E) chefe do poder executivo municipal.

Questão 38

Ao pedestre que cometer uma infração de trânsito,
será aplicada a penalidade de multa em:

Questão 35

De acordo com o Plano Diretor de Rio Branco, o
objetivo de promover o direito a terra, à moradia, ao
meio ambiente, ao saneamento ambiental, à
infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços
públicos, ao trabalho, ao lazer e à identidade cultural
está relacionado ao princípio:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

10% do valor da infração de natureza média.
50% do valor da infração de natureza leve.
50% do valor da infração de natureza média.
o mesmo valor da infração de natureza leve.
o mesmo valor da infração de natureza média.

da função social da cidade.
da igualdade e justiça social.
da função social da propriedade.
do desenvolvimento sustentável.
da participação popular.
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Questão 39

De acordo com o Plano Diretor de Rio Branco e,
ainda, em relação à classificação das vias urbanas,
as vias coletoras, dentre outras características, se
destacam por:
A) servir de rota de transporte coletivo e atender,
na mesma proporção, ao tráfego de
passagem local, com razoável padrão de
fluidez.
B) absorver o trânsito de áreas residenciais e
comerciais.
C) absorver, substancialmente, o volume do
tráfego e ligar polos de atividades.
D) funcionar como principal ligação interestadual.
E) servir de acesso ao lote lindeiro, com bom
padrão de fluidez.

Questão 40

De acordo com os tipos de infração encontrados na
Coluna I, estabeleça a correta correspondência com
infrações da Coluna II.
Coluna I
1.
2.
3.
4.

leve
média
grave
gravíssima

Coluna II
( ) conduzir o veículo com qualquer uma das
placas de identificação sem condições de
legibilidade e visibilidade.
( ) conduzir veículo com cor ou característica
alterada.
( ) deixar de atualizar o cadastro de registro de
veículo.
( ) portar no veículo placas de identificação em
desacordo com as especificações e os
modelos estabelecidos pelo CONTRAN.
A sequência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

4, 3, 1 e 2.
3, 4, 2 e 1.
4, 3, 2 e 1.
3, 2, 4 e 1.
3, 4, 1 e 2.
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