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04. Assinale a alternativa correta sobre a intenção 
predominante no texto: 

 
a) A intenção do texto é expressar um estado de 

espírito do emissor com relação ao que fala. 
b) A intenção do texto é persuadir o destinatário 

influenciando seu comportamento. 
c) O texto tenciona transmitir uma informação sobre 

um elemento designado. 
d) O texto procura simplesmente estabelecer um 

canal de comunicação com o interlocutor. 
e) Ao tratar de um problema social, o texto busca 

discutir o próprio papel da linguagem. 
  
 
TEXTO 3 
 
Por Vários Motivos Principais 
Stanislaw Ponte Preta (Sérgio Porto) 
Durante uma recepção elegante, a flor dos Ponte Pretas 
estava a mastigar o excelente jantar, quando uma senhora 
que me fora apresentada pouco antes disse que adorou 
meus livros e que está ávida de ler o próximo. 
 
— Como vai se chamar? 
 
Fiquei meio chateado de revelar o nome do próximo livro. 
Ela podia me interpretar mal. Como ela insistisse, porém, 
eu disse: 
 
— "Vaca Porém Honesta." (*) 
 
Madame deu um sorriso amarelo mas acabou 
concordando que o nome era muito engraçado, muito 
original. Depois — confessando-se sempre leitora 
implacável, dessas que sabem até de cor o que a gente 
escreve —, madame pediu para que não deixássemos de 
incluir aquela crônica do afogado. 
 
— Qual? — perguntei. 
 
— Aquela do camarada que ia se afogando, aí os carros 
foram parando na praia de Botafogo para ver se salvavam 
o homem. Depois um carro bateu no outro, houve 
confusão e até hoje ninguém sabe se o afogado morreu ou 
salvou-se. Lembra-se? Aquela é uma de suas melhores 
crônicas. 
 
Foi então que eu contei pra ela o caso do colecionador de 
partituras famosas, que um dia foi a um editor de música 
procurando o original de certa sonata que fora composta 
por Haydn e Schumann juntos. O editor ficou olhando para 
ele e o colecionador esclareceu: - Sei que essa partitura é 
raríssima, mas eu pagaria qualquer preço por ela. 
 
— Vai ser um pouco difícil — disse o editor — conseguir 
uma partitura composta por Haydn e Schumann juntos, por 
vários motivos. Primeiro: quando Schumann nasceu, 
Haydn tinha morrido no ano anterior. 
 
A leitora que se lembra de tudo que eu escrevi estranhou e 
perguntou: 
 
— Por que me contou essa história? 
 
— Porque lembra a história que estamos vivendo agora. A 
crônica sobre o afogado que a senhora diz ser uma das 
minhas melhores crônicas... quem escreveu foi Fernando 
Sabino. 
 

Ela achou engraçadíssimo. Papai agrada em festa. 
 
(*) O título, mais tarde, foi trocado, porque a vaca protestou. 
                    Texto extraído do livro "O melhor da crônica 
brasileira", José Olympio Editora - Rio de Janeiro, 1997, pág. 88. 
 
 
05.  Podemos afirmar como característica principal desse 
texto: 

 
a) A busca pelo desenvolvimento de um 

pensamento incutindo um conceito no leitor. 
b) Formação de uma trama central em que 

personagens secundários circundam em torno 
dos principais. 

c) Apresentação de tratamento descritivo dos tipos 
do personagem a fim de desencadear humor. 

d) O tratamento objetivo de um tema corriqueiro que 
busca sensibilizar o leitor para um fato específico.  

e) O tratamento subjetivo de um tema cotidiano 
dando-lhe dimensão literária, a partir de uma 
visão singular.  

 
06. “Aquela crônica não era minha.” Em qual das frases 
abaixo o pronome em destaque  tem a mesma função 
sintática que a do exemplo? 

 
a) Meu pacote foi trocado pelo seu. 
b) Vi vários trabalhos, porém gostei mais do teu. 
c) Os meus são aqueles logo ali. 
d) Demorei a ver que a responsabilidade é nossa e 

não sua. 
e) A razão disso não é mais a necessidade do seu 

comparecimento. 
 
07. Transformando as orações: “Ela achou 
engraçadíssimo. Papai agrada em festa.”  em um único 
período composto, como ficaria sem alterar-lhes o sentido? 
 

a) Ela achou engraçadíssimo, hoje papai agrada 
em festa. 

b) Ela achou engraçadíssimo, pois papai agrada em 
festa. 

c) Ela achou engraçadíssimo que papai agrada em 
festa. 

d) Ela achou engraçadíssimo ou papai agrada em 
festa. 

e) Ela achou engraçadíssimo ora papai agrada em 
festa. 

 
08. “quando uma senhora que me fora apresentada 
pouco antes” 
 

a) A oração em destaque é composta de um verbo 
cuja regência está incorreta, pois pedia 
preposição. 

b) O erro de concordância presente no texto é 
aceitável, pois comum na oralidade brasileira. 

c) O pronome relativo é o motivo do emprego do 
pronome oblíquo proclítico. 

d) O adjunto adverbial está desenvolvido numa 
oração coordenada, ou seja, sintaticamente 
independente. 

e)  O emprego do pretérito mais que perfeito, revela 
o caráter formal que o autor claramente 
pretendeu dar ao texto.  
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TEXTO 4 
 
Vaidade 
Florbela Espanca 
Sonho que sou a Poetisa eleita, 
Aquela que diz tudo e tudo sabe, 
Que tem a inspiração pura e perfeita, 
Que reúne num verso a imensidade! 
 
Sonho que um verso meu tem claridade 
Para encher todo o mundo! E que deleita 
Mesmo aqueles que morrem de saudade! 
Mesmo os de alma profunda e insatisfeita! 
 
Sonho que sou Alguém cá neste mundo... 
Aquela de saber vasto e profundo, 
Aos pés de quem a terra anda curvada! 
 
E quando mais no céu eu vou sonhando, 
E quando mais no alto ando voando, 
Acordo do meu sonho... 
 
                                E não sou nada!... 
 
09. “Sonho que sou Alguém cá neste mundo...” 
Assinale a alternativa que corresponde a uma análise 
correta do período. 
 

a) ‘que sou alguém cá neste mundo’ estabelece uma 
relação de dependência sintática com a oração 
anterior, pois é seu objeto. 

b) ‘sonho que sou’ estabelece a dominação sintática 
do período que é composto por duas orações. 

c) ‘neste mundo’ funciona como adjunto adverbial 
que, se desenvolvido, acrescentaria uma oração 
com valor de advérbio ao período. 

d) ‘sou’ indica uma oração reduzida de infinitivo. 
e) ‘que’ é uma conjunção subordinativa que introduz 

a oração subordinada adjetiva restritiva. 
 
10. “Sonho que sou a Poetisa eleita”, em qual das frases 
abaixo o ‘que’ tem a mesma função sintática que a 
sentença do exemplo. 
 

a) Estude, menino, um pouco que seja! 
b) A minha sensação de prazer foi tal que venceu a 

de espanto. 
c) Todos lhe fizeram sinal que se calasse. 
d)  E ao lerem os meus versos pensem que eu sou 

qualquer coisa natural. 
e) Não esperaria mais, que elas podiam voar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conhecimentos Pedagógicos   
 
 
11. As ações educativas de combate ao racismo e às 
discriminações favorecem mudanças na maneira de agir e 
pensar dos indivíduos e das instituições. 
A partir deste pressuposto, as afirmativas abaixo 
expressam determinações para o ensino da História e da 
Cultura Afro-Brasileira, EXCETO: 
 

a) O ensino da História e Cultura Afro-Brasileira 
envolverá a articulação entre passado, presente e 
futuro no âmbito das experiências e pensamentos 
produzidos em diferentes circunstâncias e 
realidades do povo negro. 

b) O ensino da História e Cultura Afro-Brasileira se 
fará em atividades estritamente curriculares para 
que se explicitem sem preconceito, as diferentes 
formas de expressão e pensamentos de raiz da 
cultura africana. 

c) A educação das relações étnico-raciais se 
desenvolverá no cotidiano das escolas, nos 
diferentes níveis e modalidades de ensino, como 
conteúdo de disciplinas, especialmente em 
Educação Artística, Literatura e História do Brasil. 

d) O ensino da História e Cultura Afro-Brasileira 
abrangerá, entre outros conteúdos, iniciativas e 
organizações negras, incluindo a história dos 
quilombos e de remanescentes de quilombos. 

e) O ensino da História e Cultura Afro-Brasileira se 
fará por diferentes meios, no decorrer do ano 
letivo, com vistas à divulgação e estudo da 
participação dos africanos e seus descendentes 
na diáspora e em episódios da história do Brasil e 
mundial. 

 
12. O movimento em direção à educação inclusiva tem 
ganhado cada vez mais força e tem sido considerado por 
muitos estudiosos, como um dos principais movimentos 
reformistas na escola do século XX . 
 

I. A educação inclusiva evoluiu como um 
movimento de apoio às políticas e práticas 
segregacionistas de educação. 

II. A educação inclusiva não tem sido discutida em 
termos de justiça social, mas como uma ação 
pedagógica que visa a reforma escolar e 
melhorias nos programas. 

III. A inclusão pressupõe que a escola se ajuste a 
todas as crianças que nela desejam matricular-se, 
em vez de esperar que uma determinada criança 
com necessidades especiais se ajuste à escola. 

IV. O portador de necessidades educacionais 
especiais deve ter acesso à escola normal, a qual 
deve utilizar uma pedagogia centrada no 
educando a fim de atender às suas necessidades. 

 
Sobre este tema, está correto o que se afirma em: 
 

a) I, II e III apenas. 
b) II, III e IV apenas. 
c) I e II apenas.  
d) II e IV apenas. 
e) III e IV apenas. 

 
 






Prefeitura Municipal de Primavera – PE     
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 03 - Cargo 18 – Prof. de 5ª a 8ª Séries – Matemática        
Página 4 de 7 

13. A adaptação curricular refere-se ao ajuste dos 
objetivos de estudos, dos materiais e métodos de ensino, 
bem como do ambiente escolar, de modo que se possa 
atender às necessidades dos alunos. 
Analisando as afirmativas abaixo que versam sobre 
currículo e adaptação curricular para uma escola inclusiva, 
é incorreto o que se afirma em: 
 

a) Os currículos das escolas inclusivas são 
caracterizados por sua habilidade de incorporar 
conteúdos que promovem o desenvolvimento de 
habilidades sociais além do conteúdo acadêmico. 

b) Para atender às diferentes necessidades, o 
currículo e as atividades de sala de aula devem 
ser dirigidos a todos os alunos na sala de aula 
comum. 

c) As adaptações curriculares que são feitas através 
de planos individuais precisam ser direcionadas 
para garantir o grau mais alto possível de 
participação em sala de aula. 

d) Nas escolas inclusivas da atualidade, a 
adaptação curricular fica a cargo dos 
especialistas, que são os responsáveis pela 
criação dos planos individuais visando um melhor 
atendimento ao aluno. 

e) Nos planos individuais de atendimento aos 
portadores de necessidades especiais, é 
necessário distinguir a redação de sua 
implementação; cabendo ao professor o real 
cuidado para que tais planos não se tornem 
instrumentos de segregação. 

 
14. A ação educativa processa-se de acordo o com a 
compreensão que se tem da realidade social em que está 
inserida. Desta forma, as incursões pelo campo da História 
da Educação Brasileira permitem verificar que: 
 

I. O legado educacional deixado pelos jesuítas, bem 
como toda a ideologia que alimentava o sistema 
educacional e sua própria estrutura, em períodos 
recentes, começou a se harmonizar com contexto 
sócio-cultural brasileiro. 

II. A forma como evolui a economia não interferiu na 
evolução da organização do ensino, já que o 
sistema econômico pode ou não criar uma 
demanda de recursos humanos que devem ser 
preparados pela escola. 

III. A herança cultural influi sobre os valores e as 
escolhas da população que procura a escola 

IV. A forma como se organiza o poder não se 
relaciona com a organização do ensino porque o 
legislador é sempre o representante não dos 
interesses políticos, mas da vontade popular. 

 
Das afirmativas apresentadas acima, estão incorretas: 
 

a) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.  
c) Apenas III e IV. 
d) Apenas I, II e IV. 
e) Apenas II, III e IV.  

 
15. Foi analisando a educação, do ponto de vista filosófico, 
sociológico e psicológico que os Pioneiros da Educação 
Nova fundamentaram as reivindicações de mudanças em 
prol da educação brasileira. 
 
Sobre os pensamentos expressos no Manifesto, está 
incorreto o que se afirma em: 
 

a) A primeira grande reivindicação do manifesto é 
feita em favor da escola pública, para que ela não 
se constitua privilégio de alguns em detrimento de 
outros. 

b) O Manifesto apresenta a reivindicação de uma 
ação firme e objetiva do Estado, no sentido de 
assegurar escola para todos, recusando a 
contribuição da iniciativa privada em educação 
por seu caráter elitista.  

c) Presente entre as reivindicações do Manifesto, 
encontra-se a laicidade do ensino público, a 
gratuidade, a obrigatoriedade e a co-educação. 

d) Impõe-se que seja leigo o ensino na escola 
pública e que o ambiente escolar seja colocado 
acima das seitas, disputas religiosas e 
dogmatismos. 

e) O Manifesto solicita autonomia para a função 
educativa e a descentralização do ensino. 

  
16. A partir dos condicionantes sócio-políticos, as 
tendências da prática pedagógica foram classificadas em 
dois grandes grupos, liberais e progressistas, nos quais 
destacamos: 
 

I.  Tendência tradicional 
II.  Tendência tecnicista 
III.  Tendência libertadora 
IV.   Tendência crítico-social dos conteúdos 

 
Estabeleça a relação com as afirmativas a seguir. 
 

(   )  Os conteúdos de ensino são informações, leis e 
princípios científicos, estabelecidos e ordenados 
numa seqüência lógica conforme determinadas 
instruções.  

(   )  Os conteúdos culturais universais que foram 
incorporados pela humanidade, tornam-se 
conteúdos de ensino, sendo permanentemente 
reavaliados face às realidades sociais. 

(   )  O relacionamento professor – aluno baseia-se em 
relações estruturadas e objetivas com papéis 
definidos conforme um sistema instrucional eficiente 
e efetivo em termos de resultados de 
aprendizagem.  

(   )  Os conteúdos ensinados são conhecimentos e 
valores sociais acumulados pelas gerações adultas 
e repassados ao aluno como verdades absolutas. 

(   )  Os conteúdos de ensino, denominados temas 
geradores, são retirados da problematização da 
prática de vida dos estudantes. 

 
Das alternativas abaixo, preenche corretamente a coluna: 
 

a) I – II – IV – II – III     
b) III – I – II – IV – II   
c) II – III – III – IV – I   
d) IV – II – III – I – II  
e) II – IV – II – I – III  

 
17. O Título V da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
refere-se ao Conselho Tutelar, órgão esse, encarregado de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente. 
  
São atribuições do Conselho Tutelar: 
 

I. Atender e aconselhar os pais ou responsável, 
podendo encaminhá-los para tratamento 
psicológico ou psiquiátrico. 
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II. Promover a execução de suas decisões. 
III. Expedir notificações. 
IV. Representar ao Ministério Público, para efeito das 

ações de perda ou suspensão do pátrio poder. 
 
Estão corretas: 
 

a) Todas as alternativas. 
b) Nenhuma das alternativas. 
c) Apenas as alternativas I, II e III. 
d) Apenas as alternativas I, II e IV. 
e) Apenas as alternativas II e III. 

 
18. Dentre as alternativas apresentadas a seguir, apenas 
uma contem incumbência dos Municípios segundo a 
LDBEN. Assinale-a. 
 

a) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
estadual. 

b) Oferecer a educação infantil em creches e pré-
escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental. 

c) Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com 
prioridade, o ensino médio. 

d) Coletar, analisar e disseminar informações sobre 
a educação. 

e) Elaborar o Plano Nacional de Educação, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios. 

 
19. O artigo 214 da Constituição da República Federativa 
do Brasil diz: 
 
A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de 
duração plurianual, visando à articulação e ao 
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 
integração das ações do Poder Público que conduzam à:  
 

I.  Erradicação do analfabetismo; 
II.  Universalização do atendimento escolar; 
III.  Melhoria da qualidade do ensino; 
IV.  Formação para a universidade; 
V.  Promoção humanística, científica e 

tecnológica do País. 
  

Dos incisos apresentados, qual não corresponde à 
realidade? 
 

a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
e) V 

 
20. De acordo com a Lei nº 9.394/96 – LDBEN, a prática 
de Educação Física será facultativa ao aluno: 
 

I.  Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior 
a seis horas. 

II.  Maior de trinta anos de idade. 
III.  Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, 

em situação similar, estiver obrigado à prática da 
educação física. 

IV.  Que tenha prole igual ou superior a dois filhos. 
 
Está(ão) correto(s): 
 

a) Apenas I. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) Apenas I, II e III. 

 
 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
 
21. Pedro chuta uma bola sob um ângulo de 30º. Depois 
de percorrer 8 m, a bola se encontra a uma altura de: 
 

a) 2m; 
b) 3m; 
c) 4m; 
d) 6m; 
e) 8m. 

 
22. Uma lata cheia de refrigerante pesa 325g. Jogando-se 
metade do refrigerante fora da lata, o peso é reduzido para 
180g. Qual o peso da lata vazia? 
 

a) 15g; 
b) 18g; 
c) 20g; 
d) 22g; 
e) 35g. 

 
23. Considere a e b números reais positivos. Simplificando 

a expressão √
√

   √  , obtém-se como resultado: 
 

a) √  
b) √2  
c) √  
d) √  
e) √2  

 
24. Existe um certo número de crianças para acomodar em 
um certo número de carrinhos num brinquedo de um 
parque de diversões. Se for colocada uma criança em 
cada carrinho, 18 crianças ficarão sem carrinho. Se forem 
colocadas 3 crianças em cada carrinho, haverá espaço 
para mais 6 crianças. Qual a quantidade de crianças e de 
carrinhos? 
 

a) 12 crianças e 30 carrinhos. 
b) 28 crianças e 10 carrinhos. 
c) 30 crianças e 12 carrinhos. 
d) 10 crianças e 28 carrinhos. 
e) 36 crianças e 18 carrinhos. 

 
25. Considere a sequência de termo geral an = n2 + 4n + 
10, para n inteiro e positivo.  
Nestas condições, qual a soma dos 5 primeiros termos da 
sequência?  
 

a) 145 
b) 165 
c) 170 
d) 175 
e) 180 

 
 
 
 
 
 
 
 






Prefeitura Municipal de Primavera – PE     
Concurso Público 2009 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 03 - Cargo 18 – Prof. de 5ª a 8ª Séries – Matemática        
Página 6 de 7 

26. Uma gráfica possui uma folha de papel que mede 2m 
por 1,5m para confecção de panfletos. O funcionário da 
gráfica cortou 2/6 dessa folha de papel no intuito de obter 
panfletos quadrados que medem 0,25 m de lado. Quantos 
panfletos foram cortados com esse pedaço da folha de 
papel:  
  

a) 16   
b) 14  
c) 12  
d) 10  
e) 8  

 
27. Um trabalho de análise de processos em um escritório 
de advocacia foi concluído em 60 dias com a participação 
de 5 advogados e 10 estagiários. Considerando que o 
trabalho de 2 estagiários equivale ao de um advogado, em 
quantos dias a menos o mesmo trabalho seria concluído 
com a participação de 6 advogados e 12 estagiários?  
   

a) 50 
b) 30 
c) 20 
d) 15 
e) 10 

 
28. Uma senhora deseja dividir R$ 684,00 entre seus três 
netos de maneira que, a parte que cabe ao primeiro neto 
esteja para a parte que cabe ao segundo neto, como 3 
está para 5 e a parte que cabe ao segundo neto esteja 
para a parte que cabe ao terceiro neto, como 4 está para 
8. O valor recebido pelo terceiro neto foi: 
 

a) R$ 114,00 
b) R$ 160,00 
c) R$ 190,00 
d) R$ 220,00 
e) R$ 380,00  

 
29. O resultado da multiplicação 0,3% x 1,5%, sem o sinal 
de porcentagem é igual a: 
 

a) 4,5 
b) 0,45 
c) 0,045 
d) 0,0045 
e) 0,000045 

 
30. Um automóvel teve 17% de desconto em seu valor X. 
A função que melhor representa o valor a ser pago após o 
desconto é: 
 

a) f(x) = 0,17x 
b) f(x)= 1,07x 
c) f(x)= 0,83x 
d) f(x)= 1,7x 
e) f(x)= x – 0,83 

 
31. Três feirantes possuem juntos R$ 6.760,00 reais em 
mercadorias. Sabendo que o primeiro feirante tem 60% 
mais mercadoria que o segundo, e que o terceiro feirante 
possui 30% do total da soma das mercadorias do primeiro 
e do segundo, pergunta-se: Qual o valor total das 
mercadorias do segundo feirante?  
 

a) R$ 2.800,00 
b) R$ 2.600,00 
c) R$ 2.200,00 
d) R$ 2.000,00 
e) R$ 1.800,00 

32. Mário aplicou metade de seu capital a 5% a.a., e a 
outra metade a 8% a.a. por um período de 4 anos. Como 
Mário recebeu R$ 2.600,00 de juros, calcule o valor do 
capital aplicado. 
 

a) R$ 12.000,00 
b) R$ 10.000,00 
c) R$ 9.000,00 
d) R$ 8.000,00 
e) R$ 6.000,00 

 
33. Um terreno retangular tem o perímetro de 780m. Sabe-
se que a diferença entre o comprimento e a largura é de 
150m. Qual a área desse terreno em hectare? 
 

a) 32,4 ha 
b) 32,2 ha 
c) 3,24 ha 
d) 3,22 ha 
e) 3,20 ha 

  
34. Uma piscina infantil possui 120cm de altura, 18dm de 
largura e 0,22dam de comprimento. Calcule o volume de 
água necessário para encher a piscina. 
 

a) 47.520 litros 
b) 4.752 litros 
c) 475,20 litros 
d) 47,52 litros 
e) 4,75 litros 

 
35. Na fazenda de José existem 2 tanques quadrados para 
criação de peixe. A diferença entre os perímetros dos dois 
tanques é 16 metros e a diferença entre as áreas desses 
mesmos tanques é 32m². Calcule a diferença das áreas 
dos dois tanques. 
 

a) 36m² 
b) 34m² 
c) 32m² 
d) 30m² 
e) 28m² 

 
36. Determine a média, a mediana, e o ponto médio, 
respectivamente, das notas abaixo obtidas nos exames 
finais dos alunos do 8º ano. 
 
6,40  5,21  4,66  5,24  6,96  5,53  8,23  6,80  5,78  6,00  
5,41 
 

a) 6,020;  5,780 e 6,445 
b) 5,780;  5,780 e 6,445    
c) 5,780; 6,445 e 5,780 
d) 6,020;  8,230 e 5,780 
e) 6,445;  8,230 e 5,780 

 
37. Dada a matriz A = 3

2 6 . Qual o valor de a e 
b para que A seja matriz diagonal? 
 

a) a = 3 e b = - 3 
b) a = 6 e b = - 3 
c) a = 6 e b = - 2 
d) a = - 3 e b = 3 
e) a = - 3 e b = 6 
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38. Determine o valor de y = 6x  sabendo que x = log32 . 
log63. 
 

a) 0 
b) 2 
c) 3 
d) 6 
e) 12 

 
39. Seja a equação exponencial: 2    √128 . Marque a 
alternativa em que se encontra a solução da equação 
exponencial dada. 
 

a) x = 5 
b) x = 7 
c)   

 
d)  

 
e) x = 35 

 
40. Ana é alta ou Bia é gorda. Se Isa é magra, então Maria 
não é loura. Se Bia é gorda, então Maria é loura. Ora, Isa é 
magra, logo: 
 

a) Ana é alta e Bia não é gorda. 
b) Bia é gorda ou Maria é loura. 
c) Maria é loura e Ana é alta. 
d) Ana é alta e Bia é gorda. 
e) Isa é magra e Maria é loura. 

     
 
 
 

 
 
 

FIM DO CADERNO 
 







