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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

MARY I (1516 – 1558). 

Mary Tudor foi a primeira rainha a governar a 

Inglaterra por seu próprio direito. Sua brutal 

perseguição aos protestantes valeu-lhe a 

alcunha de “Blood Mary” (Mary, a 

Sanguinária).  

Filha de Henrique VIII e Catarina de Aragão, 

foi declarada ilegítima quando o casamento do 

pai foi dissolvido em 1533. Ela perdeu o título 

de princesa e teve que renunciar à fé católica, 

embora continuasse a praticá-la em segredo.  

Após a morte de seu meio-irmão, o frágil 

Eduardo VI, uma insurreição protestante levou 

Jane Grey ao trono e Mary fugiu para Norfolk. 

Mas havia um sentimento generalizado de que 

era a herdeira legítima e Mary voltou a 

Londres para receber as boas-vindas de 

maneira triunfal. Lady Jane Grey – a chamada 

“Rainha por Nove Dias” – foi deposta e 

executada, juntamente com seu marido 

Dudley.  

Logo após sua coroação, Mary começou a 

reanimar a Igreja Católica, que fora banida por 

Henrique VIII. Quando ficou claro que ela 

desposaria o católico Filipe II, rei da Espanha, 

houve uma sublevação protestante em Kent 

sob Sir Thomas Wyatt. Os rebeldes marcharam 

para Londres: Mary fez um discurso vibrante 

que mobilizou a população da capital: a 

rebelião foi derrotada e seus líderes, 

executados.   

Mary casou-se com Felipe II, restaurou o credo 

católico e começou a perseguir os heréticos. 

Em pouco tempo, 300 protestantes 

encontraram a morte na fogueira. Seu 

casamento com o rei espanhol arrastou a 

Inglaterra a uma guerra impopular contra a 

França, que custou aos ingleses a posse de 

Calais, último reduto inglês na França.  

Solitária, sem filhos e odiada, Mary morreu em 

17 de novembro de 1558, sendo sucedida por 

sua meia-irmã Elizabeth I, uma protestante.  

(CAWTHORNE, Nigel. 100 Tiranos: história 

viva. São Paulo, Ediouro, p. 116).  

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – No fim da vida, a rainha Mary I converteu-

se ao protestantismo.  

II – Mary I realizou uma perseguição 

moderada aos protestantes.  

III – A irmã de Mary I, Catarina de Aragão, 

assumiu o trono, após sua morte.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro. 

 

 QUESTÃO 02 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Mary I era filha de Eduardo VI e irmã de 

Henrique VIII.  

II – Elizabeth I governou a Inglaterra por 

apenas nove dias.  

III – A guerra contra a França fez a Inglaterra 

perder a cidade de Cahen.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro. 
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QUESTÃO 03 

No quarto parágrafo do texto, o autor utiliza a 

palavra “vibrante”, que pode ser considerado 

um adjetivo:  

(A) primitivo.  

(B) derivado.  

(C) composto.  

(D) típico.  

(E) incongruente.   

 

QUESTÃO 04 

No que se refere ao correto uso da crase, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Às duas horas de reunião foram monótonas.  

II – Ele viveu às custas dela.  

III – Vamos à Marselha.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 05 

Concernente à colocação pronominal, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Diga-me o que pensas.  

II – Vou-me embora já.  

III – Sigam-me imediatamente. 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

 

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Um fabricante produz blocos de cimento 

conforme mostrado na figura a seguir. 

Considerando que os furos existentes no bloco 

são iguais e atravessam por todo ele, quantos 

blocos serão possíveis construir com 1 m3 de 

matéria prima disponível? 

 

 

(A) 315 

(B) 316 

(C) 317 

(D) 318 

(E) 319 

 

QUESTÃO 07 

Uma pessoa precisa fazer um anúncio em um 

jornal. A editora cobra o valor de R$ 3,00 por 

cm2 de publicidade. Qual será o valor cobrado 

para publicar o anúncio caso ele tenha um 

formato retangular de 6 cm x 8 cm? 

(A) R$ 18,00 

(B) R$ 24,00 

(C) R$ 42,00 

(D) R$ 122,00 

(E) R$ 144,00 
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QUESTÃO 08 

A figura a seguir é formada por um triângulo e um retângulo. Sabendo que a área desse triângulo é 

de 37,5 cm2, calcule a área do retângulo. 

 

 

(A) 3 cm2 

(B) 5 cm2 

(C) 15 cm2 

(D) 20 cm2 

(E) 25 cm2 

 

QUESTÃO 09 

Uma motocicleta, um carro e um ônibus estão andando em uma pista de corrida. O tempo que cada 

veículo leva para realizar uma volta está indicado na figura a seguir. Considerando que eles mantêm 

velocidades constantes pelo percurso, a cada quanto tempo eles passarão juntos pela linha de 

chegada?  

 

(A) 6 minutos. 

(B) 9 minutos. 

(C) 18 minutos. 

(D) 21 minutos. 

(E) 27 minutos. 
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QUESTÃO 10 

A tabela a seguir mostra a distância percorrida e o combustível consumido por um automóvel em 

quatro trajetos diferentes. Calcule qual foi o rendimento médio total do automóvel. 

 

 

(A) 9,7 km/l 

(B) 10,7 km/l 

(C) 11,7 km/l 

(D) 12,7 km/l 

(E) 13,7 km/l 

 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

No mês de julho de 2021, o fundador da 

Amazon viajou ao espaço ao lado de três 

acompanhantes a bordo da cápsula New 

Shepard, que chegou a 107 quilômetros antes 

de voltar à superfície: Assinale a alternativa 

que apresenta corretamente o nome de tal 

empresário:  

(A) Richard Branson. 

(B) Mark Deville.  

(C) Scott Walmart. 

(D) Jeff Bezos. 

(E) Willian Silger. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 12 

No mês de julho de 2021, o presidente Jair 

Bolsonaro indicou um jurista para ocupar uma 

vaga do Supremo Tribunal Federal. Nas 

palavras do próprio presidente, trata-se de 

alguém “terrivelmente evangélico”. Assinale a 

alternativa que apresenta corretamente o nome 

de tal jurista:  

(A) Humberto Martins.  

(B) André Mendonça.  

(C) Augusto Aras.  

(D) Marcelo Bretas.  

(E) Marco Aurélio Mello.  
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QUESTÃO 13 

No mês de maio de 2021, um país anunciou 

que aumentará de dois para três o limite de 

filhos por casal, numa tentativa de aumentar a 

taxa de natalidade e desacelerar o 

envelhecimento da população. Assinale a 

alternativa que apresenta o nome de tal país:  

(A) China.  

(B) Índia.  

(C) Indonésia.  

(D) Paquistão.  

(E) Rússia. 

 

 QUESTÃO 14 

No mês de abril de 2021, o ex-governador do 

Rio de Janeiro, por meio de impeachment, 

perdeu o cargo de forma definitiva, além de se 

tornar inelegível pelo prazo de 5 (cinco) anos. 

Trata-se de:  

(A) Cezar Maia.  

(B) Luiz Fernando Pezão.  

(C) Eduardo Paes.  

(D) Francisco Dornelles.  

(E) Wilson Witzel. 

 

 QUESTÃO 15 

No mês de fevereiro de 2021, Ngozi Okonjo-

Iweala se tornou a primeira mulher e a primeira 

africana a ocupar a liderança da Organização 

Mundial de Comércio. A economista, de 66 

anos, é proveniente de(a):  

(A) Namíbia.  

(B) Nigéria.  

(C) Serra Leoa.  

(D) Ruanda.  

(E) República Centro-africana.  

 

 

 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16 

Em se tratando de MS Excel 2016, mais 

precisamente sobre teclas de atalho, julgue os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – CTRL + I (imprimir uma planilha).  

II – ALT + D (deletar uma coluna da planilha).  

III – ALT + F (formatar uma célula da 

planilha).  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

 

QUESTÃO 17 

Em se tratando de MS Power Point 2016, em 

qual guia pode ser localizado o botão para criar 

um slide novo?  

(A) Página Inicial.  

(B) Renovar.  

(C) Apresentar slide.  

(D) Ocultar.  

(E) Design. 

 

  QUESTÃO 18 

Como se sabe, o MS Word 2016 oferece uma 

alternativa de espaçamento capaz de modificar 

uniformemente o espaçamento entre todas as 

letras selecionadas (entre caracteres). Esse 

espaçamento denomina-se: 

(A) Espaçamento expandido.  

(B) Espaçamento unânime.  

(C) Espaçamento de primeira linha.  

(D) Espaçamento curto.  

(E) Espaçamento de última linha.  
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QUESTÃO 19 

Considerando o MS Excel 2016, a função 

______ é útil quando o usuário precisa ter a 

data atual exibida em uma planilha, 

independentemente de quando a pasta de 

trabalho for aberta. Também serve para o 

cálculo de intervalos. Trata-se da função:  

(A) DIA 

(B) MOMENTO 

(C) DATA 

(D) DATA E TEMPO 

(E) HOJE. 

 

QUESTÃO 20 

Em se tratando de MS Word 2016, assinale a 

alternativa que apresenta o nome da opção na 

barra de menu que dá acesso ao recurso de 

SmartArt:  

(A) Design.  

(B) Expandir.  

(C) Ilustrar.  

(D) Inserir.  

(E) Alterar.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

Como é cediço, a Psicologia Experimental é 

uma área científica que estuda a mente por 

meio da experimentação. No que se refere às 

bases epistemológicas desse tipo de psicologia, 

assinale a alternativa que NÃO se coaduna 

com essa corrente:  

(A) Parcimônia.  

(B) Probabilidade.  

(C) Avença.  

(D) Empirismo. 

(E) Determinismo.   

 

 

QUESTÃO 22 

Concernente à psicoterapia em grupo, julgue 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Via de regra, inclui dois universos: o 

indivíduo e o grupo.  

II – Geralmente, os participantes recebem 

tarefas e objetivos em comum, se apoiando e 

caminhando rumo à recuperação.  

III – Pode ser indicada para situações de luto, 

timidez excessiva, conflitos familiares, dentre 

outras.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

QUESTÃO 23 

Com relação à abordagem analítica, julgue os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Um dos objetivos centrais é promover uma 

reflexão profunda, buscando a resolução de 

conflitos que interferem na transformação da 

pessoa.  

II – O histórico do indivíduo não é relevante 

para essa abordagem.  

III – Desenhos e pinturas não devem ser 

utilizados como recursos.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 
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QUESTÃO 24 

Com relação à abordagem gestáltica, julgue os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Afirma que a totalidade é uma realidade em 

si, diferente da mera soma das partes.  

II – O indivíduo não é um ser de escolha, pois 

está envolvido no determinismo.  

III – Pelo princípio da “enunciação imanente”, 

toda vida tende, naturalmente, para a 

autorregulação.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 25 

Ainda no tocante à abordagem gestáltica, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Sendo uma abordagem fenomenológica, 

trabalha apenas com experiências passadas.  

II – O momento psicoterápico é um encontro 

existencial, uma relação a dois onde ambos são 

tocados.  

III – Repudia o conceito de “awareness”.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.   

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 26 

Concernente à abordagem psicodramática, 

julgue os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Atuações dramáticas são capazes de 

produzir reflexões pessoais.  

II – Enxerga toda ação humana como uma 

interação através de papeis.  

III – Utiliza apenas a linguagem verbal, 

desprezando expressões corporais.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.   

 

QUESTÃO 27 

Com relação à abordagem corporal, julgue os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Estuda o indivíduo em seu aspecto 

somatopsicodinâmico. 

II – Mente, corpo e energia são indivisíveis e 

devem ser trabalhados conjuntamente.  

III – Energia fluindo livremente significa mais 

saúde tanto no aspecto físico quanto no 

emocional.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.   
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QUESTÃO 28 

Como se sabe, Para Jung existem quatro 

funções psicológicas básicas (sentir, pensar, 

perceber e intuir) e dois tipos de caráter 

(introvertido e extrovertido). Cada indivíduo 

desperta em si uma função básica e um tipo de 

caráter, originando, assim, a sua personalidade. 

Ao todo, a teoria de Jung apresenta oito tipos 

de personalidade.  

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 

tipo de personalidade segundo Jung:  

(A) reflexivo extrovertido.  

(B) sentimental extrovertido.  

(C) eufórico introvertido.  

(D) perceptivo extrovertido. 

(E) perceptivo introvertido. 

 

 QUESTÃO 29 

No que se refere às indicações para a 

psicoterapia em grupo, analise os itens a seguir 

e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Violência doméstica.  

II – Obesidade e compulsão alimentar.  

III – Portadores de doenças crônicas.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 

No tocante à teoria da personalidade segundo 

Freud, julgue os itens a seguir e, ao final, 

assinale a alternativa correta:  

I – Toda ação é movida por forças internas, que 

estão diretamente ligadas ao prazer.  

II – Embora valorize o prazer, Freud 

desconsidera a libido.  

III – A personalidade é desenvolvida no 

indivíduo no início da adolescência.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 31 

No tocante à Abordagem Centrada na Pessoa, 

julgue os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Foi desenvolvida na década de 1920 por 

Viktor Frankl.  

II – Procura estimular e expor a tendência 

humana de autoatualização das pessoas; é 

privilegiada a experiência subjetiva do 

indivíduo.  

III – A “Tendência Atualizante” é um conceito 

muito importante para tal abordagem.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(E) Todos os itens são verdadeiros.    
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QUESTÃO 32 

Com relação aos princípios éticos descritos no 

Código de Ética profissional, julgue os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – O psicólogo baseará o seu trabalho no 

respeito e na promoção da liberdade, da 

dignidade, da igualdade e da integridade do ser 

humano, apoiado nos valores que embasam a 

Constituição Federal de 1988.  

II – O psicólogo zelará para que o exercício 

profissional seja efetuado com dignidade, 

rejeitando situações em que a Psicologia esteja 

sendo valorizada. 

III – O psicólogo atuará com responsabilidade 

social, analisando crítica e historicamente a 

realidade política, econômica, social e cultural.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(E) Todos os itens são verdadeiros.   

QUESTÃO 33 

Com relação à Abordagem Cognitiva 

Comportamental, julgue os itens a seguir e, ao 

final, assinale a alternativa correta:  

I – Consiste na junção da terapia cognitiva e 

terapia comportamental.  

II – As interpretações, representações ou 

atribuições de significado a determinadas 

situações ou pessoas não se refletem em 

pensamentos automáticos, e, portanto, não 

ativam estruturas básicas inconscientes.  

III – Visa à identificação de crenças e 

pensamentos disfuncionais, chamados de 

“distorções cognitivas”; averigua a realidade e 

os corrige, de modo a mudar essas crenças 

distorcidas.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

QUESTÃO 34 

Com relação ao Código de Ética do Psicólogo, 

julgue os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – É vedado induzir a convicções políticas e 

religiosas, mas não a convicções filosóficas.  

II – É dever prestar serviços em situações de 

calamidade pública ou de emergência, sem 

visar benefício pessoa.  

III – Ao promover publicamente seus serviços, 

é permitido fazer previsão taxativa de 

resultados 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

QUESTÃO 35 

De acordo com a Lei n. 10.216/2001, são 

direitos da pessoa portadora de transtorno 

mental:  

I – ter livre acesso aos meios de comunicação 

disponíveis.  

II – ser tratada, preferencialmente, em serviços 

comunitários de saúde mental.  

III – ter acesso aos benefícios pecuniários, 

conforme o grau de sua enfermidade.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  
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QUESTÃO 36 

Ainda de acordo com a Lei n. 10.216/2001, 

julgue os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – O término da internação voluntária dar-se-

á por solicitação escrita do paciente ou por 

determinação do médico assistente.  

II – Internação compulsória é aquela 

determinada pela família.  

III – A internação, em qualquer das suas 

modalidades, só será indicada quando os 

recursos extra-hospitalares se mostrarem 

insuficientes.   

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

 

QUESTÃO 37 

Como se sabe, na Abordagem Centrada na 

Pessoa existem 3 (três) condições básicas, 

necessárias e simultâneas, para que o indivíduo 

consiga de fato exercer o seu cerne positivo.  

I – a consideração positiva incondicional.  

II – a empatia.  

III – a incongruência assimétrica.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.   

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 38 

No tocante ao funcionamento da Terapia 

Cognitivo Comportamental, analise os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Debruça-se sobre distorções cognitivas 

atuais, descartando situações do passado.  

II – Inicialmente, o psicólogo faz uma 

anamnese completa de forma a perceber o 

estado mental do paciente.  

III – Durante as sessões, não há uma 

participação ativa do paciente, mas tão-

somente do psicólogo.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 39 

Com relação à Abordagem Existencialista, 

julgue os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – A parceria entre psicólogo e paciente é de 

somenos relevância.  

II – Considera-se que a pessoa é autora de sua 

história e faz escolhas com mais consciência.  

III – Liberdade, morte, solidão e sentido da 

vida são alguns dos conflitos trabalhados.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista – SP – Processo Seletivo 02/2021             INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO 

 

 

PSICÓLOGO                    Página 11 de 11 
 

QUESTÃO 40 

No que se refere à abordagem psicodramática, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – A espontaneidade não é importante, pois o 

que importa é a simulação de papeis.  

II – O principal princípio é o da “ansiedade 

mutante”. 

III – O enfoque é existencial, ou seja, enxerga 

o ser humano como construtor de si mesmo. 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

 


