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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
 
Em relação à mortalidade infantil no Brasil, qual das 
afirmações é incorreta? 
 
A) Houve uma redução de quase 50% nos últimos 15 anos;  
B) A taxa na região Nordeste é quase 50% maior do que a 

média do País; 
C)  As principais causas de óbito na primeira semana de vida 

estão relacionadas à prematuridade, asfixia durante o 
parto e infecções; 

D) Das 27 Unidades da Federação brasileira, apenas oito têm 
taxas de mortalidade infantil abaixo de 20 mortes a cada 
mil nascidos vivos 

E) Mais da metade dos óbitos de menores de um ano 
ocorrem após o primeiro mês de vida; 

 
 
 
 
Em relação à vigilância do estado nutricional da criança é 
incorreto afirmar: 
 
A) Segundo a OMS, é recomendável a realização da 

antropometria, mensalmente, nos seis primeiros meses de 
vida e, a partir daí, de dois em dois meses. 

B) A comparação das medidas de um indivíduo com a 
população de referência permite afirmar com segurança 
que esse indivíduo está pesando ou medindo mais ou 
menos que a população de referência, definindo como 
patológica essa diferença. 

C) A OMS sugere que uma criança seja considerada em risco 
quando não ganhar peso em duas medidas sucessivas. 

D) A mudança de um percentil de crescimento, para mais ou 
menos, ainda que esse percentil se mantenha dentro da 
normalidade, é indicação para investigação. 

E) A determinação da velocidade de crescimento é um 
importante método para a detecção precoce dos distúrbios 
do crescimento na infância, especialmente aqueles da 
estatura.    

 
 
 
Espera-se que uma criança entre 9 meses a 1 ano, seja capaz 
de, exceto: 
 
A) Engatinhar ou andar com apoio.  
B) Falar a palavra não. 
C) Dar adeus. 
D) Bater palmas. 
E) Falar pelo menos uma palavra com sentido. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Em que situação está contra-indicada a aplicação de vacinas? 
 
A) Reação local intensa, a uma dose prévia de vacina tríplice; 
B) Desnutrição grave; 
C) Doença aguda leve com febre baixa; 
D) Para vacinas com vírus atenuado, imunodepressão; 
E) Uso de antibióticos ou corticóides em doses não-

imunodepressoras. 
 
 
 
 
Qual a opção terapêutica não recomendada para o tratamento 
de uma amigdalite estreptocóccica em um escolar? 
 
A) Penicilina benzatina; 
B) Eritromicina; 
C) Fenoximetilpenicilina; 
D) Sulfa-trimetoprim; 
E) Azitromicina. 
 
 
 
 
São sinais da gravidade de pneumonias em crianças de 2 
meses a 5 anos todos os abaixo, exceto: 
 
A) Tiragem subcostal; 
B) Incapacidade de beber; 
C) Cianose central; 
D) Estertores crepitantes à ausculta pulmonar; 
E) Dificuldade respiratória grave. 
 
 
 
 
No tratamento da glomerulonefrite difusa aguda, qual das 
medidas terapêuticas não interfere com o prognóstico? 
 

A) Restrição hídrica; 
B) Dieta hiposódica; 
C) Penicilina benzatina; 
D) Repouso clínico no leito; 
E) Diurético nos casos de congestão cardiocirculatória. 
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Qual das afirmativas em relação à convulsão febril é 
incorreta? 
 

A) Ocorre geralmente nas primeiras 24 h de febre. 
B) As crises são predominantemente breves, com duração 

inferior a 10 minutos. 
C) São desencadeadas primordialmente por elevações súbitas 

e de elevada intensidade da temperatura; 
D) As crises são do tipo tônico, clônico ou tônico-clônico e, 

em geral, generalizadas. 
E) Exames de neuroimagem não são necessários.  
 
 
 
 
Qual o método de maior sensibilidade para o diagnóstico da 
febre reumática? 
 
A) AEO 
B) Mucoproteína 
C) PCR 
D) História clínica; 
E) VSH. 
 
 
 
 
Na anemia por deficiência de ferro, são observadas as 
seguintes alterações laboratoriais, exceto: 
 

A) Diminuição do VCM; 
B) Aumento do RDW; 
C) Aumento da saturação da transferrina; 
D) Diminuição da ferritina; 
E) Hemácias hipocrômicas.  
 
 
 
 
Qual das medidas abaixo não contribui para a prevenção da 
obesidade na criança? 
 

A) Aleitamento materno; 
B) Nutrição fetal adequada; 
C) Aulas de educação física; 
D) Pular refeições; 
E) Reduzir o tempo de assistir TV.   
 
 
 
 
Lactente de 6 meses de idade, após quadro de diarréia aguda, 
durante o qual fez uso de chás, apresenta-se sem conseguir 
sustentar o pescoço. Qual a hipótese diagnóstica mais 
provável? 
 

A) Hipocalemia; 
B) Hipocalcemia; 
C) Hiponatremia; 
D) Acidose metabólica; 
E) Hipernatremia.  

 
 
 
Lactente jovem durante a vigência de quadro de diarréia 
aguda, sanguinolenta, apresenta quadro de convulsão. Qual a 
hipótese menos provável? 
 
A) Hiponatremia; 
B) Shigella; 
C) Hipernatremia; 
D) Meningoencefalite; 
E) Hipercalcemia. 
 
 
 
 

São sinais de alarme da Dengue Clássica ,que indicam a 
possibilidade do quadro clínico e de evolução para dengue 
hemorrágica e/ou síndrome do choque da dengue, todos os 
abaixo, exceto: 
 

A) vômitos persistentes; 
B) Diminuição da diurese; 
C) Queda abrupta de plaquetas; 
D) Aumento repentino de hematócrito; 
E) Pulso rápido e fino ou enchimento capilar lento (> 2 

segundos) 
 
 
 
 

Em relação à prova do laço, é incorreto afirmar: 
 

A) É a principal manifestação hemorrágica da dengue; 
B) Deve ser realizada rotineiramente como uma triagem em 

todos os pacientes com suspeita de dengue; 
C) Na falta de um manguito, pode ser utilizado um 

torniquete;  
D) A prova é positiva se houver 20 ou mais petéquias em 

adultos e 10 ou mais em crianças; 
E) O manguito deve ser insuflado até o valor médio e 

mantido por cinco minutos em adulto (em crianças, 3 
minutos) ou até o aparecimento de micro petéquias ou 
equimoses.    

 
 
 
 

Qual o tratamento de eleição para o edema de glote? 
 

A) Corticóide; 
B) Adrenalina; 
C) Anti-histamínico; 
D) Corticóide e anti-histamínico; 
E) Antiinflamatório.    
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Perante um lactente com pneumonia de lobo superior, qual a 
primeira hipótese a ser cogitada? 
 

A) Aspiração; 
B) Fibrose cística; 
C) Tuberculose; 
D) Malformação pulmonar; 
E) Seqüestro pulmonar. 
 

 
 
 

Pré-escolar apresenta quadro de diarréia crônica com fezes de 
aspecto muco-sanguinolento. Qual das hipóteses diagnósticas 
abaixo é a menos provável?  
 

A) Doença celíaca; 
B) Alergia ao leite de vaca; 
C) Tuberculose intestinal; 
D) Doença de Chron;  
E) Tricuríase intensa. 
 
 
 
No pronto-atendimento da criança em ceto-acidose diabética, 
qual a medida terapêutica mais importante? 
 
A) Administração de insulina; 
B) Correção da acidose; 
C) Hidratação; 
D) Correção da hipercalemia; 
E) Correção do pH.  
 
 
 
 
Criança com quadro de otalgia aguda, sem febre, sendo 
percebida uma discreta hiperemia da membrana timpânica. 
Qual a conduta mais adequada? 
 
A) Iniciar antibioticoterapia; 
B) Prescrever descongestionante sistêmico; 
C) Iniciar tratamento tópico; 
D) Prescerver antiinflamtório; 
E) Analgésico e observar. 
 
 
 
 
Qual das vias de acesso para a infusão de drogas na 
ressuscitação cardiorespiratória não deve ser empregada: 
 
A) Veia periférica; 
B) Veia central; 
C) Intra-óssea; 
D) Intra-cardíaca; 
E) Endotraqueal. 
 
 
 

 
 
 
 
Criança de 10 anos de idade procura o serviço com história de 
febre e dor abdominal há 12 h. Ao exame, observa-se dor 
localizada em fossa ilíaca direita. Como orientaria esse caso:  
 
A) Ultrasonografia; 
B) Rx simples de abdômen; 
C) Encaminhar ao cirurgião; 
D) Leucograma; 
E) Tomografia.  
 
 
 
 
Pré-escolar de 5 anos de idade com crise de asma com início 
há 4 horas. FR=36 irpm e Fc=124 bpm. Sibilos generalizados. 
Qual a conduta terapêutica mais adequada a ser adotada?  
 
A) Corticóide por via inalatória + B2 por via oral. 
B) Aminofilina  e corticóide IV + B2 por inalação. 
C) B2 – adrenérgico por via inalatória.    
D) B2 – adrenérgico, aminofilina e corticóide IV.      
E) Corticóide IV.  
 
 
 
 
Lactente de 4 meses de idade com história de ter caído da 
cama há 1 hora. Apresentou um episódio de vômitos – tinha 
mamado um pouco antes do acidente. Sem outras 
anormalidades. Exame clínico normal, com exceção de 
pequeno aumento de volume na região parietal direita. Qual a 
melhor conduta para o caso? 
 
A) Rx de crânio; 
B) Tomografia; 
C) Observação clínica; 
D) Ultrasonografia transfontanela; 
E) Ressonância nuclear magnética.  
 
 
 
 
Criança admitida à Emergência, 2:00 horas da manhã, com 
quadro de “tosse de cachorro” e dispnéia há mais ou menos 1 
hora. Ao exame: 37 C, corada, acianótica, algo angustiada, 
dispnéica, estridor laringeo, MV limpo. Qual o diagnóstico e 
conduta mais adequada? 
 
A) Epiglotite / hospitalizar, administrar O2 e 

antibioticoterapia.   
B) Laringite viral / nebulizar com soro fisiológico e 

administrar corticóide. 
C) Laringite espasmódica / nebulizar com simpaticomimético 

e administrar corticóide. 
D) Asma brônquica / nebulizar com beta-2-adrenérgico. 
E) Aspiração de corpo estranho/ encaminhar com urgência 

ao ORL. 
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De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a situação 
de mortalidade no Brasil, em 2005, é incorreto afirmar: 
 
A) Morreram mais homens do que mulheres nesse ano. 
B) Em relação à mortalidade proporcional, os três principais 

grupos de causas de morte em ordem decrescente são: 
doenças do aparelho circulatório, neoplasias e causas 
externas. 

C) A ocorrência de óbitos por causas externas se dá 
principalmente dos 15 aos 49 anos. 

D) Em relação ao total de óbitos por doenças endócrinas, 
nutricionais e metabólicas são as mulheres que morrem 
mais nesse grupo de causas. 

E) Em relação às doenças do aparelho circulatório são os 
homens que morrem mais em todas as faixas de idade. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) São funções da vigilância epidemiológica: coletar, 

processar e analisar dados sobre a saúde da população. 
B) A notificação compulsória deve ser realizada nos casos 

suspeitos e confirmados das doenças da relação nacional 
de notificação compulsória. 

C) A investigação epidemiológica é um trabalho de campo 
realizado a partir da notificação dos casos de doença de 
notificação. 

D) A notificação compulsória deve ser feita apenas por 
profissional de saúde; 

E) A vigilância epidemiológica é aplicada a variados 
problemas de saúde pública, além das doenças 
transmissíveis, a exemplo das malformações congênitas, 
acidentes e doenças profissionais; 

 
 
 
 
O Pacto Pela Vida (Portaria/GM nº. 399, de 22 de fevereiro de 
2006) é o compromisso entre gestores do Sistema Único de 
Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre 
a situação de saúde da população brasileira.  São prioridades 
definidas nesse pacto todas as abaixo, exceto: 
 
A) Promoção do envelhecimento ativo e saudável; 
B) Fortalecimento da capacidade de controle de doenças, 

com ênfase na diminuição da morbimortalidade por 
doenças crônicas não-transmissíveis; 

C) Cobertura de 80% para o exame preventivo do câncer do 
colo do útero; 

D) Assumir a estratégia de Saúde da Família como prioritária 
para o fortalecimento da atenção básica; 

E) Promoção da saúde, com ênfase na atividade física regular 
e alimentação saudável. 

 
 
 

 
 
 
 
De acordo com o Ministério da Saúde é incorreto afirmar com 
relação à situação das doenças infecciosas e transmissíveis no 
Brasil: 
 
A) Foram responsáveis por mais de um terço do total de 

óbitos registrados nas capitais brasileiras em 1930. 
B) A malária, doença de Chagas, febre tifóide, filariose, 

tétano acidental, peste e tuberculose são consideradas 
atualmente como doenças transmissíveis com tendência 
decrescente. 

C) São consideradas doenças transmissíveis com quadro de 
persistência, ou de redução em período ainda recente, a 
leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar 
americana, esquistossomose, leptospirose, febre amarela 
silvestre, hepatites virais. 

D) A AIDS, cólera, hantavírus são consideradas doenças 
emergentes ou reemergentes. 

E) Entre os fatores que pressionam o aumento da incidência 
da dengue, destaca-se a introdução recente de um novo 
sorotipo, o DEN 3, para o qual uma grande parcela da 
população ainda permanece susceptível. 

 
 
 
 
 
Em relação ao Programa de Saúde da Família é incorreto 
afirmar: 
 
A) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa 

densidade; 
B) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de 

ações de saúde, tanto no âmbito individual como no 
coletivo; 

C) O Piso da Atenção Básica consiste em um montante de 
recursos financeiros federais destinados à viabilização de 
ações de Atenção Básica à saúde; 

D) O Piso de Atenção Básica é composto por uma parte fixa 
e uma parte variável que são destinadas a todos os 
municípios brasileiros; 

E) Abrange ações de promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, além de diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e manutenção da saúde. 
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1 

  
O cálculo do IDH visa conciliar, num mesmo 

indicador, aspectos econômicos e sociais. Varia de 0 a 1, e 
quanto mais próximo de 1, maior será o desenvolvimento 
humano do país. São consideradas a expectativa de vida, a taxa 
de analfabetismo e a renda per capita. São analisados, além 
disso, o acesso da população aos serviços de saúde e educação e 
o nível médio de renda. 

O relatório do IDH 2007 trouxe mudanças no ranking. 
No primeiro lugar está a Islândia, os Estados Unidos caíram 
quatro posições e o último país da lista é Serra Leoa. O Brasil 
subiu apenas uma posição em relação a 2006, porém avançou 
consideravelmente nos últimos 14 anos, momento em que o 
País manteve a inflação sob controle, impedindo que a renda 
dos mais pobres fosse corroída como antes. 

A desigualdade social, porém, é, ainda, um grande 
entrave ao desenvolvimento do País. Mas também nesse campo 
alguns avanços podem ser observados. O Índice Gini, calculado 
pela ONU e que mede a desigualdade na distribuição de renda, 
registrou melhora no problema da desigualdade social no 
Brasil: passamos de 6° país mais desigual do mundo em 2002, 
para 11° em 2007, posição ainda desconfortável e desafiadora 
para os dirigentes do Estado brasileiro, mas que, 
indubitavelmente, indica melhora da situação.  
 
(Fernando Rodrigues da Silva. Revista Galileu. Vestibular e Enem. N° 

4., abril de 2008, p.18. Adaptado.) 
. 

 
 
 
 
Analisando globalmente o Texto 1, podemos afirmar que, com 
ele, seu autor pretendeu nos informar, principalmente, que: 
 
A) o IDH americano piorou bastante, segundo o relatório do 

IDH 2007. 
B) a desigualdade social brasileira impede que nosso país 

cresça. 
C) o Índice Gini comprova que nossa desigualdade social 

decresceu. 
D) embora ainda enfrente graves problemas, o Brasil 

melhorou.  
E) o IDH é um indicador que avalia aspectos econômicos e 

sociais. 
 
 
 
 
Segundo o Texto 1, o avanço do Brasil nos últimos 14 anos 
deveu-se, prioritariamente: 
 
A) ao controle da inflação, durante esse período. 
B) ao aumento real dos salários, nesse período. 
C) ao combate à corrupção, nesse período.  
D) à mudança de dirigentes no Estado brasileiro. 
E) ao aumento considerável do IDH, nesse período. 
 

 
 
 
 
 
“mas que, indubitavelmente, indica melhora da situação.” 
(final do 3°§) – Acerca das funções do termo destacado nesse 
trecho, analise as afirmações a seguir. 
 

1. Introduz uma relação semântica de conclusão. 
2. Funciona como um complemento e incide sobre a oração 
imediatamente anterior. 
3. Expressa convicção do autor quanto à informação: “indica 
melhora da situação”. 
4. Confere força argumentativa ao trecho em que se insere. 
 
 

Está(ão) correta(s): 
 
A) 1, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
“O Brasil subiu apenas uma posição em relação a 2006, porém 
avançou consideravelmente nos últimos 14 anos.” – Assinale a 
alternativa em que o sentido desse trecho foi mantido.   
 
A) Como o Brasil subiu apenas uma posição em relação a 

2006, também avançou consideravelmente nos últimos 14 
anos. 

B) Ainda que o Brasil tenha subido apenas uma posição em 
relação a 2006, ele avançou consideravelmente nos últimos 
14 anos. 

C) O Brasil subiu apenas uma posição em relação a 2006, 
tanto que avançou consideravelmente nos últimos 14 anos. 

D) Devido ao Brasil ter subido apenas uma posição em 
relação a 2006, ele avançou consideravelmente nos últimos 
14 anos. 

E) O Brasil avançou consideravelmente nos últimos 14 anos, 
pois subiu apenas uma posição em relação a 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 34

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33
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Sobre aspectos da concordância presente no Texto 1, analise as 
afirmações a seguir. 
 
 

1. No trecho: “São consideradas a expectativa de vida, a taxa 
de analfabetismo e a renda per capita.”, observamos que o 
predicado (“São consideradas”) concorda com seu sujeito 
composto, formado por três núcleos femininos. 

2. No trecho: “São analisados, além disso, o acesso da 
população aos serviços de saúde e educação e o nível 
médio de renda.”, o autor optou pela forma plural do 
predicado em concordância com um sujeito composto, 
cujos núcleos são ‘acesso’ e ‘nível’. 

3. No enunciado: “Os Estados Unidos caíram quatro 
posições.”, o verbo está no plural em concordância com o 
sujeito determinado ‘Os Estados Unidos’. Se esse sujeito 
não estivesse determinado, a forma singular do verbo 
estaria correta (“Estados Unidos caiu quatro posições.”). 

4. No trecho: “impedindo que a renda dos mais pobres fosse 
corroída como antes.”, a forma verbal está no singular por 
concordar com o núcleo do seu sujeito (‘renda’), também 
singular. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 2 e 4, apenas. 
B) 4, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
“A desigualdade social, porém, é, ainda, um grande entrave ao 
desenvolvimento do País.” – Nesse trecho, o sentido mais 
aproximado do termo destacado é: 
 
A) empecilho. 
B) agravo. 
C) retrocesso. 
D) estímulo. 
E) malefício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 

A mais notável manifestação e presença da Vida é o 
que podemos observar no movimento. Tudo se move ao nosso 
redor, tudo circula por caminhos simples ou complexos, tudo 
parece dirigir-se a algum lugar. Porém, nem todos os homens, 
em contrapartida, estão de acordo com o sentido do movimento. 
Para alguns, o movimento encerra sempre uma finalidade: a 
evolução. Para outros, o movimento é tão somente uma 
casualidade, sem qualquer direção fixa. 

Do nosso ponto de vista filosófico, que vê na natureza 
um perpétuo jogo de causas e efeitos, descartamos o 
movimento casual, o movimento pelo movimento em si. 
Pensamos que o movimento é um estado intermediário que 
tende à harmonia. O que se move busca a estabilidade; e quanto 
mais se move é porque mais busca, mais lhe falta a 
harmonização final. 

Revolução é movimento. É uma re-evolução, uma re-
volta, um retorno aos princípios anteriores. E as revoluções não 
deveriam ser movimentos perigosos ou casuais, senão uma 
particular forma de movimento que representaria o modo de 
busca reiterada da estabilidade. 

O homem, a unidade da vida inteligente, também se 
move, também se revoluciona e com ele revoluciona todo o seu 
mundo circundante. Porém, a carência de princípios e fins que 
se tem vivido nos últimos tempos, tem feito com que o 
movimento humano e todas as suas revoluções sejam 
incoerentes e anárquicas. Longe de promover a harmonia, 
querem precisamente o contrário; em lugar de contruir, 
destroem. 
 

(Delia Steinberg Guzmán. Revista Esfinge, N° 22. São Paulo: Edições N.A., 
p.41-42. Adaptado.) 

 
 
 
 
É correto afirmar que a autora do Texto 2 se distancia do 
consenso especialmente quando: 
 

A) percebe na natureza um perpétuo jogo de causas e efeitos. 
B) relaciona ‘movimento’ com ‘manifestação da Vida’.  
C) apresenta um novo conceito do termo ‘revolução’. 
D) defende que o homem é a unidade da vida inteligente. 
E) critica o movimento humano e todas as suas revoluções. 
 

 
 
 

A autora do Texto 2 defende que “o movimento humano e todas 
as suas revoluções são incoerentes e anárquicas.” Segundo ela, 
esse fato resulta da(o): 
 

A) enorme complexidade com que tudo se move ao nosso 
redor. 

B) escassez de princípios e fins que caracteriza nossa 
sociedade. 

C) crença em que o movimento é tão somente uma 
casualidade. 

D) incessante busca dos homens pela harmonização final. 
E) constante movimento, que revoluciona todo o mundo 

circundante do homem. 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 38

QUESTÃO 37
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“E as revoluções não deveriam ser movimentos perigosos ou 
casuais, senão uma particular forma de movimento que 
representaria o modo de busca reiterada da estabilidade.” – 
Nas alternativas a seguir, o termo destacado nesse trecho foi 
substituído. Assinale a alternativa em que essa substituição 
preservou o sentido original do trecho. 
 
A) E as revoluções não deveriam ser movimentos perigosos 

ou casuais, conquanto uma particular forma de movimento 
que representaria o modo de busca reiterada da 
estabilidade. 

B) E as revoluções não deveriam ser movimentos perigosos 
ou casuais, além de uma particular forma de movimento 
que representaria o modo de busca reiterada da 
estabilidade. 

C) E as revoluções não deveriam ser movimentos perigosos 
ou casuais, portanto uma particular forma de movimento 
que representaria o modo de busca reiterada da 
estabilidade. 

D) E as revoluções não deveriam ser movimentos perigosos 
ou casuais, haja vista uma particular forma de movimento 
que representaria o modo de busca reiterada da 
estabilidade. 

E) E as revoluções não deveriam ser movimentos perigosos 
ou casuais, e, sim, uma particular forma de movimento que 
representaria o modo de busca reiterada da estabilidade. 

 
 
 
 
“Revolução é movimento. É uma re-evolução, uma re-volta, um 
retorno aos princípios anteriores.” – As formas como os 
termos destacados foram grafados têm o efeito de: 
 
A) marcar a oposição da autora ao sistema ortográfico vigente. 
B) sugerir novas opções ortográficas para o português.  
C) revelar que a autora opta pela grafia vigente em Portugal. 
D) conferir a esses termos novas nuances de significado. 
E) indicar que a autora optou por uma linguagem denotativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




