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ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 15 questões ESPECÍFICAS 
- 15 questões de PORTUGUÊS 
- 10 questões de MATEMÁTICA 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 14/06/2010, no site www.acaplam.com.br. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS de 19/03/2010. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 

AG.COM.DE SAÚDE 
 






 

PARTE I – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
01 - A criança recém-nascida é totalmente dependente dos 
pais e o Agente Comunitário de Saúde deve realizar de 
forma criteriosa o acompanhamento de crianças nessa fase. 
Nesse caso é correto afirmar: 

A) A fase da criança recém-nascida vai do 
nascimento até os 28 dias de vida 

B) A fase da criança recém-nascida vai do 
nascimento até os 7 dias de vida 

C) A fase da criança recém-nascida vai do 
nascimento até os 40 dias de vida 

D) A fase da criança recém-nascida vai do 
nascimento até os 2 dias de vida 

E) A fase da criança recém-nascida vai do 
nascimento até os 14 dias de vida 
 

02 - Em relação ao coto umbilical do recém-nascido é 
importante orientar à mãe: 

A) Limpar diariamente durante o banho e deixar 
sempre seco 

B) Usar faixas ou esparadrapos no local  
C) Colocar ervas no local  
D) Colocar fumo no local 
E) Colocar moedas para moldar 

 
03 - Qual a orientação correta que deve ser dada à mãe 
para a realização do teste do pezinho no bebê? 

A) Orientar a sua realização imediatamente entre o 
terceiro e o sétimo mês de vida do bebê. A partir 
desse prazo, oriente para fazer o exame, 
preferencialmente dentro de 300 dias após o 
nascimento 

B) Orientar a sua realização, preferencialmente 
dentro de 60 dias após o nascimento 

C) Orientar a sua realização dentro de 3 meses após o 
nascimento 

D) Orientar a sua realização imediatamente entre o 
terceiro e o sétimo dia de vida do bebê. A partir 
desse prazo, oriente para fazer o exame o mais 
cedo possível, preferencialmente dentro de 30 dias 
após o nascimento 

E) Atualmente não se deve mais realizar o teste do 
pezinho 

 
04 - São vacinas que devem ser administradas às crianças 
aos seis meses de vida: 

A) BCG, 1ª dose da hepatite B e 2ª dose da 
tetravalente 

B) 2ª dose da tetravalente, 2ª dose da pólio e 3ª dose 
da tríplice bacteriana 

C) 2ª dose da pólio, 2ª dose da tetravalente e 1ª dose 
da hepatite B 

D) 2ª dose da pólio, 1ª dose da BCG e 1ª dose da 
tetravalente 

E) 3ª dose da pólio, 3ª dose da hepatite B e 3ª dose da 
tetravalente 

 
 
 
 

05 - Em relação à hanseníase é correto afirmar: 
A) Não tem cura, mas tem tratamento 
B) Transmite-se através das vias aéreas superiores 
C) O tratamento ainda não está disponível no Sistema 

Único de Saúde 
D) Os portadores de hanseníase devem ser separados 

do convívio com pessoas sadias 
E) Todos os familiares sadios devem ser tratados 

com os mesmos medicamentos do portador de 
hanseníase 

 
06 - São atribuições do Agente Comunitário de Saúde, 
exceto: 

A) Identificar áreas e situações de risco individual e 
coletivo 

B) Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde 
sempre que necessário 

C) Receitar medicamentos para doenças de pele 
evitando que a pessoa precise enfrentar filas para 
ir ao médico no Posto de Saúde 

D) Orientar as pessoas, de acordo com as instruções 
da equipe de saúde 

E) Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para 
ajudá-las a conseguir bons resultados 

 
07 - Assinale a alternativa que não representa uma 
situação de risco de contrair uma doença sexualmente 
transmissível. 

A) Relações sexuais sem camisinha/preservativo 
B) Pessoas que usam drogas injetáveis e 

compartilham seringas 
C) Companheiro de usuários de drogas injetáveis que 

compartilham seringas 
D) Abraçar e apertar a mão de pessoas que 

comprovadamente tenham doença sexualmente 
transmissível 

E) Pessoas que receberam transfusão de sangue não 
testado 
 

08 - O Agente Comunitário de Saúde precisa reconhecer 
os sinais e sintomas de algumas doenças que afetam de 
forma significativa a nossa população e ao identificar esses 
sinais deverá encaminhar a pessoa para atendimento 
médico na Unidade de Saúde. Com base nisso, uma pessoa 
que apresenta: aumento do volume de urina, sede intensa, 
emagrecimento, fraqueza e fome excessiva pode ser 
portadora de qual doença? 

A) Diabetes Mellitus 
B) Hipertensão Arterial Sistêmica 
C) Hepatite B 
D) Lúpus Eritematoso Sistêmico 
E) Tuberculose 

 
09 - Qual das doenças abaixo não é considerada 
sexualmente transmissível. 

A) Sífilis 
B) Gonorréia 
C) Condiloma acuminado 
D) Candidíase  
E) Doença de Crohn  

 






 

10 - Assinale a alternativa onde todas as vacinas fazem 
parte do esquema de vacinação da pessoa idosa. 

A) Tríplice viral, hepatite B, pneumococo 
B) Dupla bacteriana, BCG, influenza 
C) Influenza, hepatite B, BCG 
D) Dupla bacteriana, influenza e pneumococo 
E) Tríplice viral, hepatite B, BCG 

 

11 - Assinale a alternativa que representa corretamente o 
conceito de Pandemia. 

A) Pandemia é uma doença infecciosa e transmissível 
que ocorre numa comunidade ou região e pode se 
espalhar rapidamente entre as pessoas 

B) Pandemia é uma epidemia que atinge grandes 
proporções, podendo se espalhar por um ou mais 
continentes ou por todo o mundo, causando inúmeras 
mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras 

C) Pandemia é qualquer doença que ocorre apenas 
em um determinado local ou região de forma 
persistente e permanente, não atingindo nem se 
espalhando para outras comunidades 

D) Pandemia é uma doença não transmissível que 
ocorre numa comunidade ou região e pode se 
espalhar rapidamente entre as pessoas 

E) Pandemia é um conceito que não existe e não deve 
ser utilizado na área de saúde 
 

12 - A etapa inicial do trabalho do agente comunitário de 
saúde é o cadastramento das famílias de uma microárea 
que é o seu território de atuação. Assinale a alternativa que 
representa o número máximo de pessoas que o agente 
comunitário de saúde deve acompanhar em sua microárea. 

A) 750 
B) 1000 
C) 4000 
D) 250 
E) 500 

 

13 - Assinale a alternativa em que a ficha não corresponde 
à atividade que se propõe. 

A) Ficha A – cadastramento das famílias 
B) Ficha B-GES – acompanhamento de gestantes 
C) Ficha D – acompanhamento de diabéticos 
D) Ficha B-HA – acompanhamento de hipertensos 
E) Ficha C – acompanhamento de crianças 

 

14 - A observação, investigação e análise de rotina da 
ocorrência e distribuição de doenças e dos fatores 
pertinentes ao seu controle, de maneira que possibilite 
desencadear as ações necessárias, trata-se do conceito de: 

A) Vigilância Sanitária 
B) Controle de zoonoses 
C) Estratégia de saúde da família 
D) Vigilância Epidemiológica 
E) Campanha de educação em saúde 

 

15 - O Ministério da Saúde considera grupos de risco para 
contrair a gripe A (H1N1), exceto: 

A) A população de 15 a 19 anos 
B) As gestantes 
C) Pessoas portadoras de doenças crônicas 
D) Crianças maiores de seis meses até os dois anos de 

idade 
E) A população de 20 a 39 anos. 

PARTE II – PORTUGUÊS – Fundamental Completo 
 

 As questões de 16 a 21 referem-se ao texto seguinte: 
 

Brasileiro cem-milhões 
Carlos Drummond de Andrade 

 

 Telefonei para a maternidade indagando se havia nascido o 
bebê nº 100.000.000, e não souberam informar-me: 

– De zero hora até este momento nasceram oito, mas 
nenhum foi etiquetado com esse número. 

É uma falha do nosso registro civil: as crianças não 
recebem número ao nascer. Dão-lhes apenas um nome, às 
vezes surrealista, que as acompanhará por toda a vida como 
pesadelo, quando a numeração pura e simples viria garantir 
identidade insofismável, poupando ainda o vexame de carregar 
certos antropônimos. Centenas de milhares nascem João ou 
José, mas o homem ou a mulher 25.786.439 seria uma única 
pessoa viva, muito mais fácil de cadastrar no fichário do 
Imposto de Renda e nos 10 mil outros fichários com que é 
policiada a nossa existência. 

Passei por baixo do viaduto, onde costumam nascer filhos 
do vento, e reinava uma paz de latas enferrujadas e grama sem 
problemas. Ninguém nascera ali depois da meia-noite. O dia 21 
de agosto, marcado para advento do brasileiro cem-milhões, 
transcorria sem que sinal algum, na terra ou no ar, registrasse o 
acontecimento. 

Costumo acreditar nos bancos, principalmente nos oficiais, 
e se o Banco Nacional de Habitação, através da Serfhau, 
garantiu que nessa segunda-feira o Brasil atingiria a cifra 
redonda de 100 milhões de habitantes, é porque uma 
parturiente adrede orientada estaria de plantão para perfazer 
esse número. 

Verdade seja que o IBGE, pelo Centro Brasileiro de 
Estudos Demográficos, julgou prematura a declaração, e só 
para o trimestre de outubro/dezembro nos promete o brasileiro 
em questão. Não ponho em dúvida sua autoridade técnica, mas 
um banco é um banco, ainda mais se agência governamental, e 
a esta hora deve ter recolhido nosso centésimo milionésimo 
compatrício em berço especial da casa própria, botando-lhe à 
cabeceira um cofre de caderneta de poupança. 

É que me custa admitir o nascimento desse garoto, ou 
garota, sem o amparo de nossas leis sociais, condenado a ser 
menos que número - uma dessas crianças mendicantes, que não 
conhecerão as almofadas da felicidade. Não queria que a 
televisão lhe desse um carnê e uma viagem à Grécia, nem era 
preciso que Manchete lhe dedicasse 10 páginas coloridas sob o 
patrocínio do melhor leite em pó. Mas gostaria que viesse ao 
mundo com um mínimo de garantia contra as compulsões da 
miséria e da injustiça, e de algum modo representasse situação 
idêntica de milhões de outras crianças que recebessem – estou 
pedindo muito? – não somente o dom da vida, mas 
oportunidades de vivê-la. 

Seria vaidade irrisória proclamar-se ele o 100.000.000º 
brasileiro, membro eufórico da geração dos 100 milhões, e 
saber-se apenas mais um marginalizado, que só por artifício de 
média ganha sua fatia no bolo do Produto Nacional Bruto. 

Não o desejo herói de monumento nem mártir anônimo. 
Prefiro vê-lo como um ser capaz de fazer alguma coisa de 
normal numa sociedade razoavelmente suportável, em que a 
vida não seja obrigação estúpida, sem pausa para fruir a graça 
das coisas naturais e o que lhes acrescentou a imaginação 
humana. 






 

Olho para esse brasileiro cem-milhões, nascido ontem ou 
por nascer daqui a algumas semanas, como se ele fosse o meu 
neto... bisneto, talvez. Pois quando me dei conta de mim, isso aí 
era um país de 20 milhões de pessoas, diluídas num território 
quase só mistério, que aos poucos se foi desbravando, 
mantendo ainda bolsões de sombra. Vi crescer a terra e lutarem 
os homens, entre desajustes e sofrimentos. Os maiorais que 
dirigiam o processo lá se foram todos. Vieram outros e outros, e 
encontro nessa geração o novo rosto da vida, que se interroga. 
Há muita ingenuidade, também muita coragem, e os problemas 
se multiplicaram com o crescimento desordenado. Somos mais 
ricos... e também mais pobres. 

Meu querido e desconhecido irmão nº 100.000.000, onde 
quer que estejas nascendo, fica de olho no futuro, presta 
atenção nas coisas para que não façam de ti subproduto de 
consumo, e boa viagem pelo século XXI adentro. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. De notícias e não-
notícias faz-se a crônica. 6. ed. Rio de Janeiro:Record, 

1993. pág. 11-3 
 
16 - Podemos afirmar com relação a crônica “Brasileiro 
cem-milhões”: 

A) pretende mostrar as dificuldades enfrentadas por 
todos os 100 milhões de brasileiros. 

B) trata das possíveis dificuldades que o brasileiro 
cem-milhões enfrentará. 

C) dá sugestões de nome para o brasileiro cem-
milhões. 

D) trata apenas da previsão de nascimento do 
brasileiro cem-milhões. 

E) defende que apenas o IBGE faz declarações sérias 
e verídicas. 

 
17 - Das afirmações quanto ao texto: 
I- O argumento apresentado para justificar a troca de 
nomes por números às crianças no seu nascimento, acentua 
a ironia crítica na declaração do narrador. 
II- O narrador deseja para o brasileiro cem-milhões um 
destino no qual ele tenha condições de viver como uma 
pessoa comum. 
III- De acordo com a afirmação exposta no nono 
parágrafo, a vida do brasileiro cem-milhões seria com 
tempo para aproveitar as belezas naturais e as criadas pela 
cultura. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Está correto apenas o item II. 
C) Todos os itens estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Está correto apenas o item III. 

 
18 - Observe: 

“É uma falha do nosso registro civil: as crianças não 
recebem número ao nascer.” 
Todos as alternativas mostram características desse trecho, 
exceto: 

A) É opinativo. 
B) Expressava uma crítica do narrador a um 

procedimento habitual. 
C) Os verbos estão no presente, expressando um 

procedimento habitual. 
D) Expressa uma ação do narrador. 
E) N. D. A. 

19 - Das afirmações seguintes em relação ao texto: 
I- O sétimo parágrafo é uma sequência argumentativa porque 
nele o narrador apresenta sua opinião e idéias que lhe servem 
de argumento para fundamentar a posição apresentada. 
II- Os parágrafos 1, 2 e 4 apresentam sequências 
predominantemente argumentativas. 
III- Nos trechos “fica de olho” e “presta atenção”, o modo 
verbal empregado é o imperativo. 

A) Estão corretos itens I e III. 
B) Está correto apenas item III. 
C) Estão corretos itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
20 - Os vocábulos SURREALISTA (3º parágrafo), 
INSOFISMÁVEL (3º parágrafo) e ADVENTO (4º 
parágrafo) podem ser substituídos, respectivamente, sem 
mudança de sentido por: 

A) criativo – indiscutível – chegada 
B) absurdo – eterna – chegada 
C) absurdo – indiscutível – afastamento 
D) absurdo – indiscutível – chegada 
E) criativo – eterna – afastamento 

 
21 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos do 
texto fazem parte da mesma regra de acentuação: 

A) número – fácil – antropônimos 
B) insofismável – José – agência 
C) única – através – demográfico 
D) até – ninguém – carnê 
E) só – dúvida – técnica 

 
22 - Assinale a alternativa em que todas as palavras 
estejam corretamente grafadas: 

A) hálito – felisardo – caixa 
B) esperteza – poetisa – expansão 
C) freguês – colonizar – pretenção 
D) maracujá – coragem – relójio  
E) paisagem – giboia – cereja 

 
23 - Preencha os espaços com as palavras grafadas 
corretamente: 
 A _______ de uma guerra naquele país provoca uma 
grande _______ nos habitantes locais e os deixa muito ______. 

A) expectativa – tensão – temerosos 
B) expectativa – tensão – temerozos 
C) espectativa – tensão – temerosos 
D) expectativa – tenção – temerosos 
E) espectativa – tenção – temerozos 

 
24 - Assinale a frase corretamente pontuada: 

A) Eva Wilma atriz, talentosa, recebeu grande 
homenagem da imprensa mundial. 

B) Eva Wilma, atriz, talentosa, recebeu grande 
homenagem da imprensa mundial. 

C) Eva Wilma, atriz talentosa, recebeu grande 
homenagem da imprensa mundial. 

D) Eva Wilma, atriz talentosa, recebeu, grande 
homenagem da imprensa mundial. 

E) Eva Wilma, atriz talentosa recebeu grande 
homenagem da imprensa mundial. 






 

25 - Escolha a alternativa que preencha corretamente a 
frase seguinte: 
 “Passei ___ telefonista ___ mensagem endereçada ___ 
você.” 

A) à – à – a 
B) a – à – à 
C) a – a – à 
D) à – a – à 
E) à – a – a 

 
 A questão 26 refere-se ao texto seguinte: 
 

 
 
26 - Das afirmações seguintes com relação aos quadrinhos: 
I- Mesmo depois de tantas plásticas, a personagem 
continua aborrecida, pois as mesmas modificaram – na de 
tal forma que a fez sentir-se outra pessoa. 
II- O objetivo do quadrinista através deste texto é 
incentivar as pessoas, quando insatisfeitas fisicamente, a 
buscarem soluções por meio das plásticas. 
III- A palavra “impessoal” apresenta um prefixo que 
expressa oposição. 

A) Estão corretos itens I e II. 
B) Estão corretos itens II e III. 
C) Apenas o item I está correto. 
D) Estão corretos itens I e III. 
E) Todos estão corretos. 

 
27 - Identifique a alternativa em que o vocábulo forma o 
plural como “couve-flor” 

A) guarda-civil 
B) guarda-costa 
C) sempre-viva 
D) pão-de-ló 
E) tico-tico 

 
28 - Assinale o item cuja locução adjetiva não corresponde 
ao adjetivo dado: 

A) áureo – de ouro 
B) ígneo – de ilha 
C) gutural – de garganta 
D) hibernal – de inverno 
E) pluvial – de chuva 

 
29 - Identifique a alternativa cuja frase não se classifica 
como nominal: 

A) Que moça bonita! 
B) Bom dia, queridos alunos! 
C) Mas que coisa terrível, hein?! 
D) Venha aqui! 
E) Quantos problemas!  

 
 

30 - Indique a alternativa correta no que se refere ao 
sujeito da oração “Ocorreu uma grande confusão 
administrativa”: 

A) simples, tendo por núcleo “administrativa” 
B) simples, tendo por núcleo “grande” 
C) simples, tendo por núcleo “confusão” 
D) composto, tendo por núcleo “grande confusão” 
E) composto, tendo por núcleo “confusão 

administrativa” 
 






 

PARTE III – MATEMÁTICA – Fund. Completo 
 
31 - Carlos, Marcos e Damião vão a uma loja onde está 
havendo uma grande promoção. Qualquer camisa custa c 
reais, qualquer par de sapatos custa s reais e qualquer 
bermuda custa b reais. Carlos comprou duas camisas, um 
par de sapatos e uma bermuda. Marcos comprou uma 
camisa, um par de sapatos e duas bermudas. Damião 
comprou quatro camisas e dois pares de sapatos. Quais os 
valores, respectivamente, de cada camisa, de cada par de 
sapatos e de cada bermuda se Carlos gastou R$ 130,00 e os 
outros dois gastaram cada um R$ 160,00. 

A) R$ 20,00; R$ 40,00 e R$ 50,00. 
B) R$ 30,00; R$ 40,00 e R$ 40,00. 
C) R$ 40,00; R$ 20,00 e R$ 40,00. 
D) R$ 40,00; R$ 20,00 e R$ 60,00. 
E) R$ 50,00; R$ 10,00 e R$ 30,00. 

 
32 - A Intel, a maior vendedora de microprocessadores do 
momento, considera que para cada x milhões de reais 
gastos em pesquisa, o valor do lucro obtido é dado por v(x) 
= 2.000.000 + 5x. Quanto deve ter investido em pesquisa 
em 2009, em milhões de reais, se obteve durante esse ano 
um lucro de 4 bilhões de reais? 

A) 798.600 
B) 979,66 
C) 798,6 
D) 799,6 
E) 898.600.000 

 
33 - Se um sólido retangular têm faces com áreas de 5x 
cm2, 5y cm2 e xy cm2, qual é o volume desse sólido em 
centímetros cúbicos? 

A) xy. 
B) 5xy. 
C) 25xy. 
D) 0,5xy. 
E) (xy)3. 

 
34 - Qual a relação entre os volumes de dois cubos se a 
aresta do cubo menor é um quarto da aresta do cubo 
maior? 

A) 5/320 
B) 1/32 
C) 1/16 
D) 1/4. 
E) 3/198. 

 
35 - Três gansos e dois patos pesam 19 kg. Quatro gansos 
e três patos pesam 26 kg. Sabendo que todos os gansos têm 
o mesmo peso e que todos os patos têm o mesmo peso, 
qual o peso de dois gansos e um pato? 

A) 10  kg 
B) 15  kg 
C) 20  kg 
D) 12  kg 
E) 18  kg 

 
 
 
 

36 - Em janeiro deste ano, o preço de um quilo de batatas 
era de R$ 1,00. Em fevereiro, esse preço aumentou 20%. 
Em março, o preço de fevereiro foi reduzido de 10%. Qual 
o preço de 1 kg de batatas em março? 

A) R$ 1,10 
B) R$ 2,00 
C) R$ 1,08 
D) R$ 1,00 
E) R$ 1,20 

 
37 - Num concurso feito na cidade de Almeirão se 
inscreveram 600 candidatos. Nesse concurso foram 
aplicadas provas de Português e de História da Cidade. 
Sabendo que 50 inscritos não compareceram para fazer as 
provas, que 100 candidatos obtiveram notas acima de 5 nas 
duas provas e que 300 candidatos obtiveram nota superior 
a 5 em História da Cidade, quantos candidatos obtiveram 
nota superior a 5 em Português?  

A) 250. 
B) 160. 
C) 280. 
D) 260. 
E) 350. 

 
38 - O preço de um produto diminuiu 20%, ficando em R$ 
640,00. Mais tarde voltou a diminuir o preço de R$ 640,00 
para R$ 500,00. Qual é o percentual de diminuição do 
preço original para o preço final de R$ 500,00? 

A) 40%. 
B) 28,4%. 
C) 33,3%. 
D) 35%. 
E) 37,5%. 

 

39 - Se m conjuntos, todos contidos no Conjunto dos 
Números Naturais, possuem, individualmente, n elementos 
e se o conjunto interseção desses m conjuntos resulta num 
conjunto com n – 1 elementos, o número máximo de 
elementos de um conjunto que represente a união desses m 
conjuntos é 

A) n + m. 
B) 2(n + m). 
C) n + 1. 
D) n + m – 1 
E) n + m – 2. 

 
40 - Carlos loteou uma propriedade com 4,8 hectares em 
lotes de áreas iguais a 2xy. Se 2x – y = 14 e 3x + 2y = 56 
em quantos lotes foi loteada essa propriedade? 

A) 240. 
B) 100. 
C) 120. 
D) 280. 
E) 200. 

 
 







