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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS 
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
 

CADERNO DE PROVA ESCRITA 
 
 

CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA  
 
 

Nº de Inscrição Nome do Candidato 
 
 

 

 
ABRIL DE 2012 

 
INSTRUÇÕES 

 
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME COMPLETO 
* A duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs. 
 
I - Para fazer a prova você usará: 
 
a) Este caderno de prova; 
b) Um cartão-resposta. 
 
II - Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou imperfeições gráficas 
que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20 minutos iniciais da prova. 
 
III - O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco alternativas (“a” a “e”), 
sendo: 
 
Questões de nº 01 a 05 - Português 
Questões de nº 06 a 10 - Conhecimentos Gerais 
Questões de nº 11 a 25 - Conhecimentos Específicos 
 
IV - As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após, transferidas ao CARTÃO 
RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a resposta da questão, 
com caneta esferográfica azul ou preta. 
 
V - O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar rasurado, sob pena 
de desclassificação do Concurso. 
 
VI - Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova completo, juntamente 
com o CARTÃO RESPOSTA.  
 
VII - Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros candidatos, efetue 
empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o verso do caderno de prova 
como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude, indisciplina, e o desrespeito aos 
fiscais são faltas que eliminam o candidato.  
 

Boa prova. 
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CARGO: ENFERMEIRO PLANTONISTA  

 
QUESTÕES DE PORTUGUÊS 
 
 
 
01. Leia o texto abaixo: 

 
Os cinco sentidos 

 
 Os sentidos são dispositivos para a interação com o mundo externo que têm por função receber 
informação necessária à sobrevivência. É necessário ver o que há em volta para poder evitar perigos. O 
tato ajuda a obter conhecimentos sobre como são os objetos. O olfato e o paladar ajudam a catalogar 
elementos que podem servir ou não como alimento. O movimento dos objetos gera ondas na atmosfera 
que são sentidas como sons.(...) 
 
A palavra relacional “que” aparece quatro vezes no texto. Pela ordem, tem as seguintes funções: 
 
a)  Sujeito, objeto direto, sujeito, sujeito.    
b)  Sujeito, sujeito, sujeito, sujeito. 
c)  Sujeito, sujeito, sujeito, objeto direto. 
d)  Objeto direto, objeto direto, sujeito, objeto direto. 
e)  Objeto direto, sujeito, objeto direto, sujeito. 
 
 
02. Qual a alternativa em que as formas dos verbos bater, consertar e haver, nas frases abaixo, são 
usadas na concordância correta? 
As aulas começam quando..............................oito horas. 
Nessa loja........................ relógios de parede. 
Ontem....................... ótimos programas na televisão. 
 
a)  bate, consertam-se, havia  
b)  batem, consertam-se, houve  
c)  bateram, conserta-se, houveram 
d)  batiam, consertar-se-ão, haverá 
e)  batem, consertarei, haviam 
 
 
03. Nestes versos de Camões: 
 
1- “É dor que desatina sem doer.” 
2- “Este rende munidas fortalezas; 
 Este a mais nobres faz fazer vilezas; 
 Este corrompe virginais purezas.” 
3- “Nem ele entende a nós, nem nós a ele.” 
 
Encontramos respectivamente: 
 
a)  anáfora- zeugma-paradoxo 
b)  zeugma-paradoxo- anáfora 
c)  paradoxo-anáfora-zeugma   
d)  anáfora- paradoxo-zeugma 
e)  paradoxo-zeugma-anáfora 
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04.  “Vi uma estrela tão alta, 
 Vi uma estrela tão fria! 
 Vi uma estrela luzindo 
 Na minha vida vazia.” 
 
Nestes versos de Manuel Bandeira encontramos duas figuras de linguagem. Assinale a alternativa em 
que aparece essas figuras: 
 
a)  metáfora e sinestesia. 
b)  prosopopéia e antítese. 
c)  ironia e metáfora. 
d)  anáfora e metáfora.    
e)  hipérbole e eufenismo. 
 
 
05. Leia o texto para resolver a questão abaixo. 
 
“Porque razão é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar esguios e sabem que a obesidade 
aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais?” 
 
Assinale a alternativa que substitui corretamente esse período, sem alterar-lhe o sentido. 
 
a)  Tendo em vista que todos desejam ficar esguios e saberem que a obesidade aumenta o risco de 

hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais, como se justifica a 
dificuldade em manter o peso ideal? 

b)  Apesar de todos quererem ficar esguios e saberem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, 
diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos, e derrames cerebrais, por que têm tanta dificuldade em 
manter o peso ideal? 

c)  Como todos sabem que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques 
cardíacos e derrames cerebrais, por que é tão difícil manter o peso ideal, se todos almejam ficar 
esguios?   

d)  Se manter o peso ideal é tão difícil, como todos almejam ficar esguios, mesmo sabendo que a 
obesidade aumenta o risco de hipertensão, diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames 
cerebrais? 

e)  O fato de todos almejarem ficar esguios sabendo que a obesidade aumenta o risco de hipertensão, 
diabetes, osteoartrite, ataques cardíacos e derrames cerebrais justifica a dificuldade de manter o 
peso ideal? 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
06. O primeiro Prefeito eleito de Siderópolis que tomou posse em 31 de outubro de 1959 foi: 
 
a) José Feltrin. 
b) Manoel Minervina Garcia. 
c) João Caruzo Mac Donald. 
d) Porfírio Feltrin. 
c) José Augusto Hulse. 
 
 
 
07. O Município de Siderópolis foi criado pela Lei 380, no ano de 1958, quando o Governador de 
Santa Catarina era: 
 
a)  Nereu Ramos.  
b)  Celso Ramos. 
c) José Augusto Hulse. 
d)  Heriberto Hulse. 
e) Filipe Schimit. 
 
 
08. A fronteira brasileira mais extensa é com o seguinte país: 
 
a) Paraguai. 
b) Argentina. 
c) Peru. 
d)  Uruguai. 
e)  Bolívia. 
 
 
09. Assinale a alternativa incorreta: 
Em resumo, os terrenos geológicos de Santa Catarina são representados por rochas diversas, 
predominando, em extensão, as seguintes: 
 
a)  Sedimentares recentes: formando as planícies flúvio-marinhas, e vales fluviais. 
b)  Sedimentares antigas: formando o Planalto de Canoinhas, áreas de encosta em direção ao Planalto 

e trechos eventuais do Planalto. 
c)  Metamorficas antigas: principalmente no Litoral, formando as áreas montanhosas, e, 

eventualmente em outras áreas. 
d)  Eruptivas basálticas: formando a maior extensão do Planalto. 
e) Basálticas mesotânicas: formando o Extremo Oeste e trechos eventuais do planalto. 
 
 
10. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC) no mês de março/2012 teve um incremento em relação ao mês de 
fevereiro/2012 de:  
 
a) 0,18% 
b) 0,56% 
c) 0,57% 
d) 0,60% 
e) 0,62% 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11. Doenças de notificação compulsória são doenças ou agravos à saúde que devem ser notificados a 
autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fim de adoção de medidas de 
controle pertinentes. Identifique abaixo as doenças de notificação compulsória: 
 
a)  Portador assintomático do vírus HIV, Acidente com animal peçonhento, Cardiopatia. 
b)  Varicela, Cólera, Fibromialgia. 
c)  AIDS, Leptospirose, Cardiopatia. 
d)  Doença de origem ocupacional, Botulismo, Violência Sexual. 
e)  Violência Doméstica, Sífilis Congênita, Doença Renal Crônica. 
 
 
12. Bioética é uma ética aplicada, chamada também de ética prática, que visa a dar conta dos conflitos 
e controvérsias morais implicados pelas práticas no âmbito das Ciências da Vida. 
 
Sobre a Bioética, assinale com (V) as afirmativas verdadeiras e com (F) as afirmativas falsas. 
 
(   ) A Bioética não se limita apenas à discussão e à reflexão de aspectos limítrofes da condição 

humana. Abrange situações do cotidiano das práticas de saúde, enquadrando questões das mais 
diversas, nas quais se incluem desde a codificação do genoma humano até os problemas referentes 
ao meio ambiente. 

(   ) Não causar prejuízo ao paciente direta ou indiretamente diz respeito ao princípio da justiça. 
(   ) A Bioética se sustenta em quatro princípios: autonomia, justiça, beneficiência e não-maleficiência. 
(   ) Os princípios da Bioética são contidos em muitos dos códigos de ética dos profissionais da saúde, 

como no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 
(   ) O ser humano tem o direito de ser responsável por seus atos, de excercer o direito de escolha. 

Qualquer imposição é considerada agressão ao princípio da não-maleficiência.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 
a)  F – F – V – V – V. 
b)  V – V - F – V – F. 
c)  V – F – V – V – F. 
d)  F – F – V – F – V. 
e)  V – V – F – F –F. 
 
 
13. Uma Instituição de Saúde necessita ter definida sua missão, visão e valores, para que assim todos 
os profissionais de saúde desenvolvam seu trabalho dentro do que é determinado pela Instituição, 
almejando o alcance dos objetivos propostos pela mesma. Assinale a alternativa correta sobre a missão 
de uma Instituição de Saúde: 
 
a) Diz respeito aos valores, crenças, cultura nos quais a Instituição está fundamentada, podendo sofrer 

constantes mudanças conforme perfil dos colaboradores. 
b) È a descrição das diretrizes necessárias para a realização de uma assistência adequada ao paciente. 
c) Determina qual a missão do profissional dentro da Instituição de Saúde, bem como seus direitos e 

deveres perante a prática do exercício profissional. 
d) São os objetivos traçados pela Instituição, ou seja, a missão exprime onde a empresa pretende 

chegar com o trabalho desenvolvido. 
e) São os valores, crenças, cultura nos quais a Instituição está fundamentada. È uma propaganda 

pessoal da empresa.  
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14. O câncer de colo do útero pode acontecer a qualquer momento em mulheres de todas as idades, 
sendo a segunda maior causa de morte por câncer entre as mulheres do mundo. O papiloma vírus 
humano (HPV) é responsável por 99,7% dos casos. Desde a adolescência, com o início da atividade 
sexual, as mulheres vivem o risco de adquirir uma infecção no colo do útero causado por HPV. Analise 
as afirmativas abaixo, referentes ao HPV. 
 
I-  Existem aproximadamente 100 tipos diferentes de HPV, dos quais 19 tipos infectam a mucosa 

anogenital.   
II-  O HPV é transmitido sexualmente, porém mesmo que não haja penetração, pode haver transmissão 

do vírus pelo simples contato pele a pele e também por meio de objetos contaminados, sendo que 
em muitas mulheres as infecções são transitórias.  

III- Apesar dos diferentes tipos de HPV, apenas 05 tipos de HPV são considerados oncogênicos, isto é, 
podem causar câncer. 

IV- O uso de preservativos diminui, mas não evita totalmente a possibilidade de transmissão durante a 
relação sexual. 

V-  Atualmente existe disponível no mercado a vacina contra HPV quadrivalente (protege contra os 
tipos 6, 11, 16 e 18) e bivalente (protege contra os tipos 16 e 18). 

 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Somente as afirmativas I e II e III estão corretas. 
b)  Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 
c)  Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
d)  Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
e)  Somente as afirmativas II, III, e IV estão corretas.  
 
 
15. A sífilis é uma doença infecciosa de transmissão sexual ou materno-fetal, sistêmica, de evolução 
crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência clínica de menor ou maior tempo de 
duração. Sobre a sífilis podemos afirmar:  
 
I-  A prevenção da sífilis congênita pode ser feita com medidas simples, de baixo custo e altamente 

eficazes, traduzidas no diagnóstico da sífilis materna e no tratamento adequado da mãe e de seu(s) 
parceiro(s) sexual(is), resultando no tratamento simultâneo do concepto. 

II-  A ocorrência de casos de sífilis congênita revela falhas graves no sistema de saúde. 
III-  Das várias doenças que podem ser transmitidas durante o ciclo gravídico-puerperal, a sífilis é a que 

apresenta maiores taxas de transmissão.  
IV- O agente etiológico é o Treponema pallidium, uma bactéria gram-positiva, em forma de bastonete 

(bacilo), podendo produzir, respectivamente, a forma adquirida ou congênita da doença.   
 
Assinale a alternativa que indica todas as opções corretas: 
 
a)  É correta apenas a afirmativa I. 
b)  São corretas as alternativas I, II e III. 
c)  São corretas as alternativas I, II e IV. 
d)  São corretas as alternativas I e II. 
e)  É correta apenas a alternativa III. 
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16. Associe a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna: 
 
I- Integralidade 
II- Universalidade 
III- Conferências de Saúde 
IV- Conselhos de Saúde 
 
(   ) Tem caráter deliberativo e permanente; órgão colegiado composto por representantes do governo, 

prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários. 
(   ) Reúne-se a cada 4 anos com representação de vários segmentos sociais, para avaliação da saúde e 

propor diretrizes. 
(   ) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individual e coletivo, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 
(   ) Acesso aos serviços de saúde em todos os níveis da assistência. 
 
A sequência correta é: 
 
a)  IV, III, I, II. 
b)  IV, II, III, I. 
c)  I, II, IIII, IV. 
d)  IV, III, II, I. 
e)  III, IV, I, II. 
 
 
17. O hipotireoidismo é uma condição resultante de uma diminuição de hormônios tireoidianos, 
resultando em uma desaceleração generalizada do metabolismo corporal. O hipotireodismo ocorre mais 
frequentemente por problemas que afetam diretamente a tireóide, como: 
 
a) Processos inflamatórios, radiação e uso de certos medicamentos. 
b) Cirurgias de tireóide, radiação e uso de álcool. 
c) Processos inflamatórios, uso de álcool e certos medicamentos. 
d) Radiação, hiperglicemia e hipocalemia. 
e) Processos inflamatórios, cirurgias de tireóide e dieta hipoproteica.  
 
 
18. As vacinas foram criadas para que o sistema imunológico reconheça agentes agressores que podem 
provocar doenças e a reagir produzindo anticorpos capazes de combatê-los. No Brasil, um dos 
programas de maior sucesso do Ministério da Saúde é o Programa Nacional de Imunizações. No ano de 
2010 o Ministério da Saúde inclui duas novas vacinas no calendário básico de vacinação da criança. 
Quais são essas vacinas? 
 
a)  Pneumocócica 10-valente e Contra Influenza. 
b)  Pneumocócica 10-valente e Antimeningococo C. 
c)  Pneumocócica 10-valente e Vacina Pentavalente. 
d)  Vacina Pentavalente e Antimeningococo C. 
e)  Vacina pneumocócica conjugada 7 valente (Pnc7) e Polissacarídica 23 valente (Pn23). 
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19. O cateterismo vesical tem a finalidade de drenar urina ou instilar medicações. As sondas podem ser 
introduzidas por curto período de tempo.  
Analise as afirmativas abaixo, em relação às indicações para sonda de alívio: 
 
I-  Distensão vesical decorrente de causa mecânica (cálculo). 
II-  Resolução da incontinência urinária. 
III-  Obtenção de amostra de urina estéril. 
IV- Distensão vesical decorrente de causa psicológica (espasmo esfincteriano). 
 
Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas corretas: 
 
a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 
20. Sobre o Sistema Nacional de Saúde (SUS), Lei nº 8.142/90, assinale a alternativa correta: 
 
a)  Esta Lei regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou 

conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito 
Público ou Privado. 

b)  Regulamenta em seu artigo 2º que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

c)  A Lei nº 8.142/90 regulamenta o controle social e a participação da comunidade nas conferências e 
conselhos de saúde. 

d)  A conferência de saúde reunir-se-á a cada 6 anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

e)  Os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimento no Plano de 
Integralidade do Município. 

 
 
21. Diabetes Mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associada 
a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos especialmente: 
 
a) Rins, nervos, coração, pulmão. 
b) Olhos, rins, nervos, pâncreas. 
c) Olhos, rins, nervos, coração. 
d) Olhos, pulmão, bexiga, coração. 
e) Pulmão, meninges, nervos, coração. 
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22. A RDC nº 306/2004 estabelece que os serviços de saúde são responsáveis pelo correto 
gerenciamento dos resíduos gerados por eles com vistas a preservar a saúde pública e o meio ambiente. 
Compete aos serviços geradores de RSS (Resíduos de Serviços de Saúde): 
 
a)  Designar um profissional como responsável pela elaboração e pela implantação do plano de 

gerenciamento de RSS. 
b)  Na impossibilidade de elaborar o plano de gerenciamento de RSS, deve-se, como substituto deste, 

solicitar o alvará sanitário junto à vigilância sanitária local. 
c)  Elaborar o plano de gerenciamento de RSS de forma coletiva, incluindo apenas os setores que 

produzem resíduos infectantes. 
d)  Disponibilizar para consulta o plano de gerenciamento de RSS, quando solicitado, apenas aos 

profissionais de saúde, preservando assim a confidencialidade dos procedimentos realizados no 
serviço. 

e)  Preocupar-se com os resíduos de serviço de saúde apenas no âmbito da unidade de saúde, pois, a 
partir da coleta, a responsabilidade por esses resíduos é integralmente do serviço de limpeza 
urbana. 

 
 
23. O Ministério da Saúde lançou, em 2003, a Política Nacional de Urgência e Emergência com o 
intuito de estruturar e organizar a rede de urgência e emergência no país. Desde a publicação da 
portaria que instituiu essa política, o objetivo foi o de integrar a atenção às urgências. Com relação à 
Política em questão, identifique abaixo como sendo (V) verdadeiras ou (F) falsas: 
 
(   ) A unidade de pronto atendimento (UPA 24h) tem o objetivo de reduzir as filas dos hospitais, 

porém a grande maioria dos pacientes que procuram este tipo de serviço necessitam de uma 
avaliação/conduta intra-hospitalar. 

(   ) As UPAs, funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e podem resolver grande parte das 
urgências e emergências como febre alta, fraturas, cortes, infartos e AVC’s, onde 97% dos casos 
que procuram atendimento nesta unidade, são solucionados, dispensando encaminhamentos.  

(   ) Ao discar o número 192, o cidadão estará ligando para uma central de regulação que conta com 
profissionais de saúde e médicos treinados para dar orientações de primeiros socorros por telefone. 
São estes profissionais que definem o tipo de atendimento, ambulância e equipe adequado a cada 
caso.  

(   ) Um fator implicante, o qual dificulta a efetividade do atendimento ao paciente nas UPAs e 
consequente necessidade de encaminhamento ao ambiente hospitalar, é a ausência de exames 
laboratoriais e por vezes eletrocardiograma, limitando-se muitas vezes apenas a disponibilidade de 
Raio X. 

(   ) Atualmente as UPAs tornaram-se um serviço de referência, contando com uma equipe 
multidisciplinar e uma assistência individualizada, onde após o atendimento de 
urgência/emergência o paciente é assistido, por vezes, no domicílio favorecendo sua recuperação e 
reabilitação.  

 
Assinale a alternativa que indica a sequencia CORRETA:  
 
a)  V, F, F, V, V 
b)  F, V, V, F, V 
c)  V, V, V, F, F 
d)  F, V, V, F, F 
e)  F, V, V, V, F 
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24. Com relação aos distúrbios respiratórios, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas 
abaixo: 
 
(   ) Os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) descompensada que apresentam 

hipóxia, distúrbio de conduta, com desorientação e agitação, têm indicação de sedação, uma vez 
que os sedativos não interferem no centro respiratório e ajudam a acalmar o paciente em estado de 
agitação.   

(   ) Taquicardia, tremores e palpitações são efeitos colaterais mais comuns dos broncodilatadores. 
(   ) Não administrar alta vazão de Oxigênio a pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC) descompensada, sobre risco de provocar parada cardiorespiratória porque a hipóxia é o 
principal mecanismo de estímulo do centro respiratório nestes indivíduos.  

(   ) No sistema de drenagem torácica de frasco único em selo de água, o borbulhamento no tubo de 
drenagem pode significar o extravasamento persistente de ar a partir do pulmão ou de outros 
tecidos ou, ainda, um vazamento no sistema.  

(   ) A influenza A (H1N1) é uma doença respiratória causada por vírus e/ou bactéira, cuja transmissão 
se da de pessoa a pessoa, principalmente por meio da tosse, espirro e de contato com secreções de 
vias respiratórias de pessoas infectadas.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
 
a)  F, V, F, V, F 
b)  F, V, V, V, F 
c)  F, V, V, F, F 
d)  V, F, F, V, V 
e)  F, F, V, V, F 
 
 
25. A prevalência de doenças cardiovasculares tem aumentado bastante nas últimas décadas e 
atualmente a causa da maioria das mortes em ambos os sexos e em todos os grupos étnicos. Este fato, 
resultou num maior interesse da comunidade científica em identificar os fatores relacionados ao seu 
desenvolvimento, na esperança de por um lado, elaborar diretrizes para o aumento da qualidade de vida 
das pessoas portadoras desta doença e, por outro, desenvolver um conjunto de medidas eficientes na 
sua prevenção. Assinale a alternativa correta: 
 
a)  Entre os fatores relacionados com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, está o 

colesterol elevado (LDL), a hipertensão, a obesidade e a diabetes. 
b)  Ao aumento excessivo de peso e a pouca atividade física. 
c)  Padrão alimentar inadequado e estilo de vida. 
d)  Todas as alternativas estão corretas. 
e)  As alternativas B e C estão corretas 
 
 
 
 




