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1ª Parte – Português  
 
TEXTO 1 
 
Os benefícios que o chocolate traz à saúde 
23 de março de 2010 
 
Considerado um "pecado" para quem está de dieta, o 
chocolate tem sido saudado como um alimento nutritivo, 
graças aos altos níveis de antioxidantes contidos nele. 
Uma outra substância encontrada no cacau, matéria-prima 
do chocolate, conhecida como teobromina, é vista com 
otimismo pela comunidade médica, já que auxilia na 
manutenção do sistema nervoso. 
 
Um estudo recente realizado pela Imperial College London 
mostrou que o chocolate pode auxiliar no tratamento de 
tosses frequentes. Um outro composto, a feniletilamina, 
tem um importante papel na hora de melhorar o humor, 
enquanto os antioxidantes protegem a pele contra os raios 
UV. 
 
O chocolate preto, informou a pesquisa, também pode 
ajudar o sistema cardiovascular, por conta das substâncias 
contidas no cacau. Os benefícios à saúde são tantos que 
alguns médicos têm recomendado o consumo de 
chocolate no tratamento de algumas doenças. 
 
01. O autor afirma que o chocolate tem altos níveis de 
antioxidantes. Ele quer dizer que esse alimento: 
 

a) Possui elementos químicos em sua produção. 
b) Contém substâncias que inibem a oxidação. 
c) Inibe a produção de dióxido de carbono pelo 

organismo. 
d) Cura várias doenças. 
e) Evita várias doenças. 

 
02. Segundo o texto: 
 

a) O cacau, quando é matéria-prima do chocolate, é 
responsável pela cura de inúmeras doenças 
cardiovasculares. 

b) Os antioxidantes que estão presentes no 
chocolate foram considerados únicos 
responsáveis pela mudança de aspecto científico 
do chocolate. 

c) Algumas doenças serão tratadas exclusivamente 
com substâncias retiradas do cacau. 

d) Pesquisando os benefícios do alimento, cientistas 
perceberam que uma de suas substâncias auxilia 
o sistema nervoso. 

e) As doenças do sistema nervoso encontraram sua 
cura através do uso da teobromina. 

 
03. Quanto aos verbos no texto: 
 

I. ‘contidos’, ‘encontrada’ e ‘conhecida’, funcionam 
como adjetivos (qualificadores) 

II. A forma verbal ‘mostrou’ denota a 
inconclusividade da pesquisa no período do qual 
faz parte. 

III. ‘tem’, no segundo parágrafo, está no modo 
indicativo tempo presente usado para afirmação 
de uma verdade. 

 
 

Marque a afirmação correta sobre os itens I, II e III acima: 
 

a) III está em desacordo com a norma padrão da 
língua. 

b) Só I e III estão corretas. 
c) A II está errada porque define incorretamente o 

emprego da forma verbal. 
d) A I está incorreta por ignorar a conjugação à qual 

os verbos pertencem. 
e) Todas as afirmações contêm alguma inverdade. 

 
 
TEXTO 2 
 
O que torna os processadores Intel® Core™ 
2010 inteiramente novos tão inteligentes? 

 
Tecnologia Intel® HD Graphics1 
Prepare-se para encher os olhos com uma 
experiência visual impressionante. A tecnologia 
Intel® HD Graphics proporciona imagens mais 
nítidas, cores mais vibrantes e áudio e vídeo 
que parecem reais. E ela é integrada; não há 
necessidade de adicionar uma placa gráfica 
separada.  
 
 
04. Assinale a alternativa que NÃO contém uma 
característica da linguagem predominante no texto: 
 

a) O objetivo da mensagem é persuadir o 
destinatário, influenciando sua opinião sobre um 
produto dentre os demais. 

b) A mensagem emprega a linguagem típica da 
função conativa embora a linguagem mais 
adequada pra esse tipo de texto seja a apelativa. 

c) É comum empregar-se verbos no imperativo. 
d) Os verbos usados explicitam aquilo que o autor 

almeja conseguir: a adoção de determinada 
postura por parte do destinatário. 

e) A mensagem é centralizada no receptor. 
 
05. ‘E ela é integrada; não há necessidade de adicionar 
uma placa gráfica separada.’ 
 
Assinale a alternativa que contém uma nova disposição do 
período sem mudar-lhe o sentido: 
 

a) ‘E ela é integrada e por isso não há necessidade 
de adicionar uma placa gráfica separada.’ 

b) ‘E ela é integrada se não há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 

c) ‘Não há necessidade de adicionar uma placa 
gráfica separada caso ela seja integrada.’ 

d) ‘não há necessidade, nem ela é integrada, de 
adicionar uma placa gráfica separada.;  

e) ‘E ela é integrada; mas há necessidade de 
adicionar uma placa gráfica separada.’ 
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Texto 3 
 

     
 
06. A partir da leitura e interpretação do texto podemos 
concluir que: 
 

I. As expressões da língua atuam em dois planos 
distintos: o figurativo e o literal. 

II. A incompreensão se dá devido a duas 
concepções diferentes da mesma língua, 
provavelmente ligadas à variante social. 

III. As palavras estabelecem entre si relações de 
sentido e, no caso da charge revelaram intenções 
e expectativas opostas dos interlocutores. 

 
Podemos considerar correta(s): 
 

a) Todas. 
b) Apenas a III. 
c) I e II. 
d) II e III. 
e) Apenas II. 

 
07. Marque a alternativa correta acerca da análise 
linguística do texto: 
 

a) Houve desvio da norma padrão no emprego do 
pronome demonstrativo na fala do motorista por 
representar um elemento que está próximo de 
quem se fala. 

b) Se houvesse a troca da forma verbal ‘vai’, por 
alguma das formas do verbo ‘chegar’, não teria 
havido incompreensão por parte do interlocutor. 

c) O emprego da conjunção condicional ‘si’, está de 
acordo com a norma padrão da língua. 

d) No caso de ‘mais’, em lugar da conjunção 
adversativa foi empregado um advérbio de 
intensidade. 

e) Em lugar de ‘vai fazê’, o emprego da forma ‘fará’, 
solucionaria o problema de incompreensão de 
todo o enunciado. 

 
TEXTO 4 
 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida: 
na mesma cabeça grande 
que a custo é que se equilibra, 
no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas 
e iguais também porque o sangue, 
que usamos tem pouca tinta. 
 

E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, 
morremos de morte igual, 
mesma morte severina: 
que é a morte de que se morre 
de velhice antes dos trinta, 
de emboscada antes dos vinte 
de fome um pouco por dia 
(de fraqueza e de doença 
é que a morte severina 
ataca em qualquer idade, 
e até gente não nascida). 
 
08. ‘o sangue, 
que usamos tem pouca tinta.’ 
 
Qual a melhor análise do período acima? 
 

a) O autor criou uma metáfora para caracterizar a 
anemia do sangue dos retirantes. 

b) Podemos afirmar que ao referir-se apenas à 
coloração do sangue com sendo ele todo, o autor 
empregou o recurso da metonímia. 

c) Ao afirmar ‘sangue que usamos’ o autor 
empregou a figura da personificação. 

d) O autor empregou para caracterizar o sangue 
expressão usual no linguajar do povo nordestino 
criando uma paráfrase da mesma. 

e) O autor deu uma nova roupagem a um texto já 
conhecido. É o recurso que denominamos como  
‘intertexto’. 

 
09. Assinale a alternativa correta acerca do emprego dos 
vocábulos “Severino” e ‘severina’ e sua relação. 
 

a) ‘severina’ é um predicativo do sujeito ‘Severino’ e 
ambos significam a mesma coisa. 

b) “Severino” é um adjunto adnominal, palavra que 
serve para individualizar todos os retirantes. 
‘severina’, é sua forma feminina. 

c) “Severino” é substantivo próprio e ‘severina’ um 
adjetivo, tendo esses termos significados 
semelhantes já que ‘severina’ caracteriza todo 
aquele que vive como “Severino”. 

d) Sintaticamente a palavra ‘severina’ é um adjunto 
adnominal e seu significado advém da própria 
exclusão do sujeito oracional ‘Severino.’ 

e) Tanto ‘Severino’ quanto ‘severina’ particularizam 
seres de um único grupo e seus significados se 
confundem dentro do próprio texto. 

 
10. Assinale a alternativa correta: 
 

a) Podemos afirmar que em ‘mesma morte severina’, 
o advérbio concorda com o  substantivo 
‘severina’. 

b) Em ‘ e se somos severinos’, há uma conjunção 
subordinativa integrante. 

c) ‘que é a morte’  ‘que’ é partícula de realce 
possuindo função sintática definida. 

d) ‘morte igual’. O adjetivo ‘igual’ é um predicativo do 
sujeito. 

e) ‘antes’, em todas as vezes que aparece no texto, 
é adjunto adnominal de tempo. 
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2ª Parte – Conhecimentos Teoria Geral da 

Administração  
 
11. A Administração, desde os tempos da antigüidade, 
teve suas primeiras ‘definições’ a partir dos pensamentos 
de filósofos como, exceto:  

 
a) Sócrates 
b) Platão 
c) Aristóteles 
d) Karl Marx 
e) N.d.a.  

 
12. O maior ponto de influência da Igreja Católica para a 
Administração foi:  

 
a) Hierarquia de autoridade, um estado-maior e uma 

coordenação funcional 
b) A Igreja Católica não permitia opiniões e posições 

contrárias aos seus dogmas. 
c) Os monges franciscanos deixaram de lado a vida 

material para dedicarem-se aos pobres.  
d) As pinturas, esculturas e livros eram marcados 

pela temática religiosa na Idade Média.  
e) Sacerdotes católicos, em nome de Jesus Cristo, 

montaram um gigantesco esquema para matar 
todos os ‘hereges’ na Europa durante a Inquisição. 
 

13. A Organização Militar influenciou o aparecimento das 
Teorias da Administração. Resultam da organização militar 
daquela época 

 
I. A organização linear. 
II. O princípio da unidade de comando. 

III. A escala hierárquica. 
 

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

 
14. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, na 
Inglaterra, com a mecanização dos sistemas de produção, 
foi decorrente da necessidade dos empresários, de 
atender a demanda em expansão. A administração deve 
tão somente à Revolução Industrial o conceito de 
organização da empresa moderna, graças principalmente: 

 
a) Ao avanço tecnológico e descoberta de novas 

formas de energia, substituindo o modo artesanal 
por um industrial de produção. 

b) Ao custeamento de preços.  
c) Ao desemprego gerado pelas produções.  
d) Às lutas por melhores condições de trabalho. 
e) Às muitas horas de trabalho por dia por parte dos 

trabalhadores juntamente aos castigos físicos dos 
patrões.  

 
15. Sobre a Abordagem Clássica da Administração, 
analise as afirmativas a seguir:  

 
I. Podemos desmembrar a chamada Abordagem 

Clássica da Administração em duas escolas 
principais: Escola da Administração Científica 
(Taylor) e Teoria Clássica da Administração 
(Fayol). 

II. O crescimento acelerado e desorganizado das 
empresas, ocasionando uma gradativa 
complexidade na sua administração foi uma 
origem desta abordagem.  

III. Para Taylor, a organização e a Administração 
devem ser estudadas e tratadas empiricamente e 
não cientificamente. 
 

É correto afirmar que:  
 

a) Apenas I está correta.  
b) Apenas II está correta.  
c) Apenas III está correta.  
d) II e III estão corretas.  
e) Há uma afirmativa incorreta.  

 
16. Administração surgiu como ciência, através do 
surgimento da chamada Escola de Administração 
Científica (Taylor). Sobre isto, analise as afirmativas a 
seguir:  

 
I. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento, 

e o empirismo à ciência. 
II. A Falta de uniformidade das técnicas ou métodos 

de trabalho era apreciada por Taylor como um 
fator que contribuía para o melhor 
desenvolvimento da administração.   

III. O principal objetivo da Administração deve ser o 
de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão 
e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao 
empregado (identidade de interesses). 

IV. Taylor concluiu que a racionalização do trabalho 
operário deveria ser logicamente acompanhada de 
uma estruturação geral da empresa e que tornasse 
coerente a aplicação de seus princípios. 
 

É correto afirmar que:  
 

a) Há uma afirmativa incorreta.  
b) II e IV estão corretas.  
c) I e III estão incorretas.  
d) II e III estão corretas.  
e) I, II e III estão incorretas.  

 
17. O Estudo da Fadiga Humana tinha a finalidade de 
identificar os principais causadores da fadiga humana, uma 
vez que a fadiga era responsável por uma intensa queda 
de produtividade, e predispõe o trabalhador a, EXCETO:  

 
a) Diminuição da Produtividade.  
b) Perda de Tempo.  
c) Fortalecimento dos músculos. 
d) Acidentes.  
e) Diminuição da Capacidade de Esforço. 

 
18. A análise do trabalho consistia em decompor cada 
tarefa e cada operação da tarefa em uma série ordenada 
de movimentos simples. Essa análise apresentou as 
seguintes vantagens: 

 
I. Eliminar os movimentos inúteis e substituí-los por 

outros mais eficazes;  
II. Tornar mais racional a seleção e treinamento de 

pessoal; 
III. Melhorar a eficiência do operário e o rendimento 

da produção; 
IV. Distribuir uniformemente o trabalho, para que não 

haja períodos de falta ou excesso de trabalho;  
 
 






AEDECCA/FACHUCA     
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 01 - Cargo 19 – Professor Auxiliar – Estágio Supervisionado. 
Página 4 de 6 

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

 
19. O desenho de cargos é a maneira pela qual um cargo 
é criado, projetado e combinado com outros cargos para 
execução das tarefas maiores. A simplificação no desenho 
de cargos manuais permite as seguintes vantagens, 
EXCETO:  

 
a) Admissão de empregados com qualificações 

mínimas e salários menores. 
b) Aumento dos custos de treinamento.  
c) Redução da possibilidade de erros na execução.  
d) Facilidade de supervisão. 
e) Aumento da eficiência do trabalhador. 

 
20. A Teoria Clássica da Administração' foi idealizada por 
Henri Fayol. Ele tentou definir os Princípios Gerais de 
Administração. Segundo Fayol, o princípio que consiste em 
visualizar um plano e assegurar seu sucesso recebe a 
seguinte denominação:  

 
a) Divisão do trabalho. 
b) Unidade de direção. 
c) Iniciativa. 
d) Cadeia escalar. 
e) Centralização. 

 
 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos   
 
 
21. Em uma estrutura de texto, são elementos pós-
textuais, EXCETO: 
 

a) Glossário 
b) Errata 
c) Apêndice 
d) Anexos 
e) Índice 

 
22. É um elemento que deve ser utilizado somente para 
dissertações e teses: 
 

a) Resumo em língua estrangeira. 
b) Epígrafe. 
c) Folha da aprovação. 
d) Lombada. 
e) Lista de abreviaturas e siglas. 

 
23. Investigação sistemática e empírica na qual o 
pesquisador não tem controle direto sobre as variáveis 
independentes, porque já ocorreram suas manifestações 
ou porque são intrinsecamente não manipuláveis. Neste 
caso são feitas inferências sobre as relações entre 
variáveis em observação direta, a partir da variação 
concomitante entre as variáveis independentes e 
dependentes. Este texto indica: 
 

a) Pesquisa ex-post-facto. 
b) Pesquisa quase-experimental. 
c) Levantamento (Surveys). 
d) Estudo de campo. 
e) Estudo de fatos. 

 

24. Estudo de caso é um estudo aprofundado e exaustivo 
de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu 
conhecimento amplo e detalhado. 
Ele é mais adequado quando: 
 

I. Explorar situações da vida real. 
II. Descrever a situação do contexto em que está 

sendo feita determinada investigação. 
III. É necessário alto rigor metodológico. 
IV. Explicar as variáveis causais de determinado 

fenômeno em situações muito complexas. 
V. É necessária grande generalização. 

 
Estão CORRETAS:  
 

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

 
25. Existem diversos critérios para julgar a qualidade de 
projetos de pesquisa qualitativos. São os testes 
conhecidos. O teste que busca demonstrar que as 
operações do estudo podem ser repetidos nas mesmas 
condições, com os mesmos resultados é o de: 
 

a) Pertinência 
b) Validade de construto 
c) Validade interna 
d) Validade externa 
e) Confiabilidade 

 
 
26. Entre os instrumentos de medida no estudo de caso 
existe a observação direta que tem como vantagens, 
EXCETO: 
 

a) Depende menos de introspeção ou de reflexão. 
b) É a técnica menos exigente. 
c) Possibilita meios diretos e satisfatórios para 
d) estudar uma amplitude de fenômenos. 
e) A duração dos fatos nunca é variável ou 

concorrente. 
 

27. A entrevista tem como principais objetivos os descritos 
abaixo, dos quais é INCORRETO afirmar: 
 

a) Averiguar fatos. 
b) Determinar opinião sobre os fatos. 
c) Identificação de planos de ação. 
d) Conduta sempre do passado do entrevistado. 
e) Identificação de razões e motivos. 

 
28. Tipos de entrevista que contém perguntas mais 
abertas, com mais liberdade, e, em geral, podem ser 
respondidas dentro de uma conversação informal. Atenção 
especial deve ser dada ao foco, pelo entrevistador: 

 
a) Padronizada 
b) Não estruturada 
c) Painel 
d) Processada 
e) Informalizada 
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29. Quanto a estrutura do relatório técnico-científico e 
numeração de páginas é INCORRETO afirmar: 

 
a) As páginas do relatório devem ser numeradas 

sequencialmente através de algarismos arábicos. 
b) A numeração começa pela introdução, a qual 

deve iniciar o texto do relatório em página ímpar 
(página 1), após o sumário. A numeração 
sequencial de páginas continua até o final do 
relatório. 

c) Quando os relatórios forem publicados, devem ser 
impressos frente e verso, evitando-se páginas em 
branco. 

d) Caso existam folhas brancas, devem ser contadas 
(embora não numeradas) de tal forma que as 
páginas de frente tragam sempre os números 
ímpares. 

e) Os números de identificação das páginas devem 
ser colocados em evidência, sempre no mesmo 
lugar em cada página do relatório, ou seja, no 
canto superior esquerdo (nas páginas ímpares) e 
direito (nas páginas pares). 

 
30. Os elementos essenciais de identificação que figuram 
no anverso da folha de rosto de um trabalho científico são, 
EXCETO: 
 

a) Nome do órgão responsável (autor coletivo). 
b) Associação do trabalho com outros, vínculos com 

outros projetos, contratos, etc. 
c) Número do relatório. 
d) Título e subtítulo. 
e) Nome(s) do(s) responsável(is) pela elaboração e 

respectivos títulos e/ou filiação científica. 
 
31. Sobre a reprodução e impressão relatórios técnico-
científicos é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os relatórios técnico-científicos devem ser 
apresentados no formato A4 (210 mm x 297 mm), 
conforme a NBR 5339. 

b) O papel deve ser escolhido de acordo com o 
processo de reprodução a ser utilizado. 

c) Não deve ser usado papel colorido para páginas 
impressas, a fim de evitar problemas quando da 
utilização de fotocópias, telecópias, microcópias e 
microfilmes. 

d) O processo de impressão escolhido deve permitir 
o fornecimento de cópias limpas, claras e 
duráveis, qualquer que seja o recurso reprográfico 
utilizado. 

e) É obrigatória a utilização de tinta preta sobre 
papel branco. 

 
32. Os tipos de pesquisa podem ser divididas em 
diversas classificações, desta forma, refere-se a 
classificação quanto à área da ciência: 
 

a) Pesquisa exploratória. 
b) Pesquisa descritiva. 
c) Pesquisa metodológica. 
d) Pesquisa de campo. 
e) Pesquisa de laboratório. 

 
 
 
 
 
 

33. Em um trabalho cientifico, são itens obrigatórios, 
EXCETO: 
 

a) Folha de aprovação 
b) Resumo em língua estrangeira 
c) Sumário 
d) Referências 
e) Índice 

 
34. As notas de rodapé em um trabalho científico devem 
ser digitadas ou datilografadas dentro das margens, 
ficando separadas do texto por um espaço simples de 
entrelinhas e por filete de: 
 

a) 2 cm, a partir da margem inferior. 
b) 3 cm, a partir da margem inferior. 
c) 2 cm, a partir da margem esquerda. 
d) 3 cm, a partir da margem esquerda. 
e) 2,5 cm, a partir da margem direita. 

 
35. Descreve a Formação de Consenso (Delphi) a 
alternativa? 
 

a) É o tipo de pesquisa que procura explorar 
relações que possam existir entre variáveis, 
exceto a relação de causa-efeito.  

b) É o tipo de pesquisa interativa mediada pelo 
investigador, que utiliza uma série de 
questionários para que os respondentes possam 
chegar a um acordo sobre projeções ou previsões 
de acontecimentos (estudos exploratórios) ou 
ainda sobre a fixação de objetivos (estudos 
normativos). 

c) É o tipo de pesquisa que procura determinar a 
natureza de um trabalho particular e os tipos de 
treinamento, preparação e competências 
(conhecimentos, habilidades e atitudes) 
necessárias para o sucesso no trabalho. 

d) É o tipo de pesquisa que visa determinar 
informações sobre práticas ou opiniões atuais de 
uma população específica. 

e) É o tipo de pesquisa descritiva que procura 
estabelecer normas, para amostras de idade e 
gênero diferentes, com relação as habilidades, 
desempenhos, convicções ou atitudes. 

 
36. São características da pesquisa descritiva do tipo 
exploratória: 
 

a) Busca saber informações sobre atitudes, pontos 
de vista e preferências que os indivíduos têm 
sobre determinado assunto. 

b) Tem como um dos objetivos, familiarizar-se ou 
obter nova percepção do fenômeno; 

c) Tente descobrir novas idéias ou as relações 
existentes entre os elementos componentes do 
fenômeno; 

d) Metodologia bastante flexível para analisar 
diversos aspectos do problema ou situação. 

e) Recomendada quando detecta-se poucos 
conhecimentos sobre o problema a ser estudado. 
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37. Sobre observação em uma pesquisa é INCORRRETO 
afirmar: 
 

a) É uma técnica de coleta de dados para conseguir 
informações e utiliza os sentidos na obtenção de 
determinados aspectos da realidade. 

b) Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também 
em examinar fatos ou ferramentas que se deseja 
estudar. 

c) A observação ajuda o pesquisador a identificar e 
a obter provas a respeito de objetivos sobre os 
quais os indivíduos não têm consciência, mas que 
orientam seu comportamento. 

d) Na investigação científica são empregadas várias 
modalidades de observação, que variam de 
acordo com as circunstâncias. 

e) Segundo os meios utilizados a observação não 
estrutural é a que se realiza sem planejamento, 
porém com controle anteriormente elaborados. 
Observação estruturada: é a que se realiza em 
condições controladas para se responder a 
propósitos, que foram anteriormente definidos. 
Requer planejamento e necessita de operações 
específicas para o seu desenvolvimento.  

 
38. É o programa que nos auxilia na tabulação e no 
processamento das tabelas, gráficos e análises 
estatísticas. 
 

a) SPSS 
b) SDPS 
c) SDDS 
d) SSDP 
e) SPSP 

 
39. São características da tabulação de perguntas 
encadeadas, EXCETO: 
 

a) O entrevistado pode dar mais de uma resposta. 
b) Normalmente, o número de respostas é igual ao 

número de entrevistas, no entanto, podem ocorrer 
os casos ditos “missing”. 

c) O entrevistado pode indicar mais que uma 
alternativa como resposta. Nesse caso, a 
segunda pergunta é respondida em função da 
primeira. 

d) Padronizam-se as respostas por categoria e 
procede-se à tabulação como tabulação de 
pergunta simples. 

e) É a tabulação e análise de duas perguntas 
simultaneamente. 
 

40. Observe a referência: URANI, A. et al. Constituição de 
uma matriz de contabilidade social para o Brasil. Brasília, 
DF: IPEA, 1994. 

O termo et al. é utilizado apenas quando existirem mais de: 

a) Dois autores. 
b) Três autores. 
c) Quatro autores. 
d) Cinco autores. 
e) Seis autores. 

 
 

FIM DO CADERNO 







