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15 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Por que os médicos erram 

 

Errar é humano, mas o erro de alguns humanos é menos 

tolerado que o de outros. Com os médicos, o mínimo equívoco 

pode ser a diferença entre a vida e a morte. 

 

Quase sempre os erros médicos são atribuídos à má qualidade 

da formação profissional, à carga de trabalho extenuante, à 

negligência ou ao excesso de confiança nas próprias 

habilidades. Existem, porém, outros fatores potencialmente 

fatais. 

 

1) “Conheço este tipo de paciente” 

O médico se baseia em estereótipos. Em geral, é influenciado 

pela aparência e pelo estado emocional do paciente. 

2) “Acabei de ver outro caso como este” 

O médico é influenciado pela última experiência ou por um 

caso que o marcou muito. 

3) “Preciso fazer alguma coisa” 

O médico decide agir rápido mesmo sem ter certeza da natureza 

do problema. 

4) “Adoro este paciente” 

O médico tende a descartar a hipótese de uma doença grave 

quando gosta muito do paciente. 

 

01-Segundo o texto: 

 

A. Os erros médicos acontecem por fatores internos 

como carga de trabalho extenuante e má formação 

profissional. 

B. O erro médico é um grande problema porque sempre 

tem consequências fatais. 

C. Além dos fatores que são geralmente apontados como 

causadores de erro médico, pode haver outros a ser 

considerados. 

D. O erro médico acontece principalmente porque o 

profissional tem certeza absoluta de seu diagnóstico. 

E. É impossível para o médico agir rápido e dar um 

diagnóstico correto. Por isso a alta ocorrência de 

erros. 

 

02-„Errar é humano, mas o erro de alguns humanos é menos 

tolerado que o de outros. Com os médicos, o mínimo equívoco 

pode ser a diferença entre a vida e a morte.‟ 

Com essa consideração, o autor quis dizer que: 

 

A. O médico é o único profissional que pode errar. 

B. O médico é o profissional cujo erro chama a atenção 

por ser o único que provoca a morte. 

C. É sempre tolerável qualquer erro médico, menos 

aquele que provoca a morte. 

D. Embora errar seja algo possível, quando se trata de 

profissionais médicos, o resultado pode ser 

irreversível e trágico. 

E.  É errado não tolerar o erro dos médicos, afinal, eles 

são humanos. 

 

 

 

03-„Existem, porém, outros fatores potencialmente fatais. ‟ O 

termo sublinhado indica que: 

 

A. Os fatores podem levar à morte.  

B. Os fatores causam doenças irreversíveis. 

C. Os fatores podem ser ignorados. 

D. Os fatores podem ser potencializados. 

E. Os fatores  potenciais podem ser eliminados. 

 

04- “Conheço este tipo de paciente” 

 O médico se baseia em estereótipos.‟ 

 

Só NÃO é uma definição de „estereótipo‟ no texto, a 

alternativa: 

 

A. Visão ou compreensão (de algo ou alguém) muito 

generalizada, formada somente na comparação com 

padrões fixos e preconcebidos. 

B. Esse padrão, formado a partir de uma imagem 

alimentada mais por conceitos fixos e preconcebidos do 

que pela própria realidade. 

C. Idéia repetitiva, sem originalidade, lugar-comum. 

D. Chapa de reprodução de caracteres tipográficos. 

E. Sem nuanças, sem distinção de características próprias, 

mais sutis. 

 

05- São acentuadas pela mesma regra que „equívoco‟: 

 

A. Lâmpada e ônibus. 

B. Relógio e horário. 

C. Paradisíaco e dicionário. 

D. Típico e grátis. 

E. Países e periféricos.  

 

06- Nas palavras extenuante e negligência  as letras X e G 

muitas vezes causam confusão por terem o mesmo som que as 

letras S e J. Em qual das alternativas as palavras estão 

corretamente escritas e têm  o mesmo som que as destacadas 

acima? 

 

A. Exame e magestade  

B. Experiência e agitação 

C. Explicação e gipe 

D. Expecial e gema 

E. Fixo e magia 

 

07- “O médico é influenciado pela última experiência ou por 

um caso que o marcou muito.” 

No trecho acima estão sublinhadas 2 orações. A conjunção OU 

faz com que elas estabeleçam uma relação de: 

 

A. Explicação 

B. Conclusão 

C. Negação 

D. Alternância 

E. Adição 
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08- „O médico decide agir rápido mesmo sem ter certeza da 

natureza do problema.‟ Em qual das alternativas abaixo a 

alteração das palavras NÃO mudou o sentido da sentença? 

 

A. O médico decide agir rápido embora não tenha certeza 

da natureza do problema. 

B. O médico decide agir rápido ainda sem ter certeza da 

natureza do problema. 

C. O médico decide agir rápido já sem ter certeza da 

natureza do problema. 

D. O médico decide agir rápido porém não tem certeza da 

natureza do problema. 

E. O médico decide agir rápido mesmo antes de ter 

certeza da natureza do problema. 

 

 
 

09- Ainda que se utilize de um tom bem humorado em seu 

texto, o autor procurou: 

 

A. Fazer rir 

B. Informar 

C. Receitar 

D. Omitir 

E. Criticar 

 

10- „...e põe na internet pra calar a boca da oposição...‟ A 

palavra „pra‟ foi empregada para iniciar uma oração que indica: 

 

A. Uma omissão da oração anterior. 

B. A explicação para um termo da oração anterior. 

C. A especificação do tempo em que ocorreu a ação da 

oração anterior.  

D. O motivo da ação da oração anterior. 

E. A finalidade da ação presente na oração anterior. 

 

11- Em qual dos trechos retirados de uma reportagem, NÃO 

houve erro no emprego da pontuação? 

 

A. Mais do que esbanjar e permitir excessos no dia a dia, o 

quinteto de Mulheres Ricas mostrou que o dinheiro 

realmente não traz felicidade, mas manda buscar. 

B. Enquanto mandava tirar o colchão antigo – 

praticamente novo Lydia descia do armário fantasias de 

odalisca. 

C. Depois de espinafrar Debora Rodrigues nos episódios 

anteriores Val se rendeu aos conhecimentos 

automotivos da amiga e, lhe pediu ajuda, para comprar 

um carro novo. 

D. "Se ela entrasse vestida assim na minha concessionária 

eu gritaria: 'Socorro, pega a trombadinha' disparou Val 

sobre a roupa; usada por Debora; camisa, calça jeans e 

botas. 

E. Adoro potência?  Disparou Val ao fechar a compra do 

carro de 1,5 milhão de reais. 

 

12- Em qual dos trecho não houve erro de regência ou 

concordância? 

 

A. Fundada em 2006 na Suécia, terra aonde surgiu o 

Partido Pirata, a seita do Copimismo têm como 

preceito copiar como forma de difundir conhecimento. 

B. O fundamento estar na Bíblia, garante os copimistas, 

que citam Coríntios, capítulo 1, versículo 11:1: “Me 

imitem, assim como eu imito Cristo”. 

C. Para os fiéis dessa pouco convencional igreja, 

compartilhar informação por meio de downloads de 

CDs, DVDs e até softwares é sagrado, mesmo que isso 

signifique infringir a legislação sobre direitos autorais. 

D. Embora viva no limite da legalidade, os seguidores 

ainda não teve problemas com a justiça. 

E. “Podemos ser presos pelo que fazemos. Por isso, 

tentam preservar nossas identidades por muito tempo”, 

diz o estudante sueco Isak Gerson, de apenas 20 anos 

de idade, que diz ter sido elegido líder espiritual da 

Igreja e um de seus fundadores. 

 

Consolo na praia  
 

Vamos, não chores 

A infância está perdida 

Mas a vida não se perdeu 

O primeiro amor passou. 

O segundo amor passou. 

O terceiro amor passou. 

Mas o coração continua. 

Perdeste o melhor amigo. 

Não tentaste qualquer viagem. 

Não possuis casa, navio, terra. 

Mas tens um cão. 

Algumas palavras duras 

Em voz mansa, te golpearam. 

Nunca, nunca cicatrizam. 

Mas e o humor? 

A injustiça não se resolve. 

A sombra do mundo errado 

Murmuraste um protesto tímido. 

Mas virão outros. 

Tudo somado, devias 

Precipitar-te de vez nas águas. 

Estás nu na areia, no vento... 

Dorme, meu filho. 
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13- Em um dos versos do poema foi omitido propositalmente o 

acento grave na ocorrência da crase. Qual? 

 

A. Mas a vida não se perdeu. 

B. A sombra do mundo errado. 

C. Algumas palavras duras. 

D. A injustiça não se resolve. 

E. A infância está perdida. 

 

14- Podemos afirmar que no poema percebem-se dois 

sentimentos diferentes. Quais são? 

 

A. Desconsolo e esperança. 

B. Medo e alegria. 

C. Sono e insônia. 

D. Amizade e solidão. 

E. Sede e saciedade. 

 

15- No poema o eu lírico cita vários acontecimentos bons e 

ruins na vida do homem. A principal característica desses 

acontecimentos é que: 

 

A. Sempre são alegres. 

B. Nunca se acabam. 

C. Não duram para sempre. 

D. Trazem apenas felicidade. 

E. Servem de motivos para protestar. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

16- São aquelas em que as folhas vão correndo e dobrando ao 

mesmo tempo, recolhendo-se e deixando quase 100% do vão 

aberto. Às vezes são conhecidas como sanfonadas.  

 

A. Maxim-Ar 

B. Camarão 

C. Guilhotina 

D. Basculante 

E. Ideal  

 

17- Sobre Esquadrias de Ferro, considere V para afirmativa 

verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  O uso de ferro nas esquadrias é tradicional no país, mas 

infelizmente a qualidade de sua mão de obra decaiu 

muito nas últimas décadas. 

(   )  É possível realizar esquadrias das mais variadas 

naturezas e dimensões com o ferro, mas é realmente 

necessário encontrar um bom profissional.  

(   )  A grande vantagem do material é o custo baixo em 

relação aos demais, mas a manutenção do aço é mais 

trabalhosa e constante por conta da oxidação e da pouca 

precisão de seus componentes. 

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. V – F – V  

B. V – V – F  

C. F – F – F  

D. V – V – V  

E. F – V – V  

 

18- Sobre as Esquadrias de Vidro, julgue os itens a seguir:  

 

I. São os sistemas apenas em vidro, geralmente 

temperados, com pequeninos perfis cantoneira de 

alumínio em suas laterais. 

II. Também são conhecidos como “sistema blindex”, 

“vitrine de loja” e variações.  

III. O interessante desses sistemas é a transparência 

obtida, como um pano de vidro inteiriço quando 

fechado. O aspecto ruim é que não é possível realizar 

todos os tipos de aberturas comentados com esse 

sistema. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

19- Sobre as Esquadrias de Madeira, julgue os itens a seguir:  

 

I. As janelas neste material podem ser realizadas em 

quase todos os tipos de abertura, e confeccionadas 

em diferentes tipos de madeira, com preços que 

variam conforme a região do Brasil. Itaúba, grápia, 

freijó e jatobá são algumas das madeiras que podem 

ser utilizadas nas janelas.  

II. Como as madeiras são muito diferentes entre si, por 

se tratar de um material natural, converse com um 

especialista se optar por realizar peças sob medida 

para obter o melhor resultado possível. 

III. São duráveis, bonitas e fáceis de limpar, contando 

com precisão similar as de alumínio. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

20- Sobre o Vidro insulado, assinale a alternativa correta:  

 

A. Composto por dois vidros que têm, entre eles uma 

câmara de ar ou gases com argônio e xenônio ou 

vácuo. Nesse espaço existe alumínio preenchido com 

uma sílica dessecante, que retém a umidade, o que 

evita o embasamento. O isolamento térmico se dá, 

pois a câmara de ar, serve como isolante para a 

passagem de calor do vidro externo para o interior do 

ambiente. 

B. É um vidro de segurança formado por duas ou mais 

lâminas de vidro colado por uma resina ou película 

(polivinil butiral), mesmo que se rompa garante a 

inviolabilidade do vão. Permite um controle acústico e 

proteção contra os raios UV. 
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C. Os vidros temperados, apresentam resistência 

mecânica cinco vezes maior que o vidro comum de 

mesma espessura, e quando quebrados apresentam 

fragmentos pequenos, não pontiagudos e sem arestas 

cortantes. 

D. A espessura pode variar de 3 mm a 6 mm, pois quando 

maior for o vão, mais espesso será o vidro. Atualmente 

ele vem sendo substituído gradualmente em muitas 

aplicações pelos vidros de segurança, de custo mais 

elevado.  

E. N.d.a.  

 

21- Para a colocação de vidros em esquadrias, julgue os itens a 

seguir:  

 

I.  Para a instalação do vidro, o vidraceiro deve 

remover os baguetes de madeira (tem como 

finalidade fixar o vidro na esquadrias), onde os 

pregos estarão apenas apontados nos baguetes (e 

não pregados), colocar o vidro e recolocar-los nas 

mesmas posições pregando-os com cuidado, e 

todo excesso de silicone deve ser removido após 

adquirir consistência.  

II. O vidraceiro deve ter muito cuidado para não 

trocar os baguetes de lugar, pois são de tamanhos 

variados. E quanto aos furos dos pregos, deve-se 

preencher com massa ou cera de abelha. 

III. O vidraceiro ao instalar o vidro também é 

responsável na eventual ocorrência de problemas 

com infiltração de água por esse motivo esse 

serviço merece uma atenção especial, para não 

comprometer o desempenho da esquadria. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

22- Sobre as esquadrias de PVC, assinale a alternativa 

incorreta:  

 

A. A principal vantagem das Janelas de PVC é a grande 

resistência mecânica garantida pelo uso de alma de aço 

nos perfis de PVC. 

B. Graças à maior resistência do aço é possível fechar 

vãos enormes sem grandes modificações no aspecto 

geral. 

C. A aparência é praticamente a mesma entre pequenas e 

grandes esquadrias, mantendo a aparência delicada, 

porém muito resistente, principal característica das 

Esquadrias de PVC. 

D. Mesmo fechadas, as portas e janelas de uma casa são 

os locais por onde ocorre a maior perda de 

climatização. 

E. As esquadrias de PVC, graças ao seu fraco isolamento, 

possibilitam grande consumo de energia. 

 

 

23- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  As portas e janelas devem ser muito bem projetadas, é 

preciso estar atento às dimensões, tipos de vidros, 

pressões do vento e a localidade onde serão instaladas, 

pois esses fatores influenciam diretamente no peso da 

esquadria e seu funcionamento.  

(   )  Atualmente é possível encontrar uma grande variedade 

de materiais para esquadrias de portas e janelas, como 

madeira, alumínio, aço, ferro e PVC. 

(   )  As esquadrias de alumínio se destacam em função da 

fácil manutenção e resistência ao tempo.  

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – F – V  

B. V – F – F  

C. V – V – F  

D. V – V – V  

E. F – F – F  

 

24- É um conjunto de edificações de uso habitacional 

unifamiliar ou multifamiliar que constitui um agrupamento 

integrado, em área não parcelada. 

 

A. Afastamento 

B. Agrupamento residencial  

C. Área institucional 

D. Área residencial  

E. Arruamento  

 

25- É a abertura de via composta, no mínimo, de pista de 

rolamento e passeio público. 

 

A. Afastamento 

B. Agrupamento residencial  

C. Área institucional 

D. Área residencial  

E. Arruamento  

 

26- É a subdivisão de área de qualquer natureza, com 

aproveitamento do sistema viário existente, garantindo acesso a 

todas as glebas resultantes, definidos por estudo técnico 

elaborado pelo órgão municipal responsável pelo planejamento 

urbano. 

 

A. Desmembramento da área  

B. Arruamento 

C. Área residencial 

D. Desdobro 

E. Loteamento 
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27- É o mecanismo que permite ao cidadão construir uma área 

maior do que a permitida pelo zoneamento definido nesta Lei, 

mediante pagamento ao Poder Público Municipal, conforme 

especifica a Lei do Plano Diretor. 

 

A. Solo criado  

B. Serviço local  

C. Lote  

D. Habitação unifamiliar  

E. Taxa de ocupação  

 

28- Considera-se entre outros, material derrapante para 

construção de passeios públicos: 

 

I. ardósia 

II. mármore 

III. marmorite 

IV. pastilha 

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I, II e III apenas.  

D. I, III e IV apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

29- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa:  

 

(   )  Existem diversos tipos de paredes utilizadas na 

construção civil, tais como: tijolos, cerâmicas, blocos 

de cimento, gesso, madeira, cical, alvenaria estrutural, 

etc. 

(   )  Normalmente são construídas de tijolos cerâmicos 

assentados e revestidos com argamassa. 

(   )  Telhados são construções destinadas a proteger os 

edifícios da ação das intempérie. Compõem-se da 

cobertura, da estrutura e dos condutores de águas 

pluviais. 

 

A seqüência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – V – V  

B. F – F – F  

C. V – V – V  

D. V – F – V  

E. F – V  - F  

 

30- Terça da parte mais alta do telhado. Grande viga de 

madeira, que une os vértices da tesoura e onde se apoiam os 

caibros do madeiramento da cobertura. Também chamada de 

"espigão horizontal".  

 

A. Cumeeira 

B. Tesoura 

C. Frechal  

D. Caibros  

E. Ripa 

 

 

 

 

31- Viga vertical no centro da tesoura, que vai da cumeeira à 

linha da tesoura.  

 

A. Pendural ou montante 

B. Mão francesa, escora ou diagonal 

C. Linha 

D. Terça  

E. Cumeeira  

 

32- Sobre a inclinação das coberturas, julgue os itens a seguir:  

 

I. Toda cobertura deve ter uma inclinação. Ao se 

projetar um telhado devemos consultar ao 

fabricante especificações de seu produto, tais 

como as inclinações máximas e mínimas. 

II. Chama-se inclinação da cobertura o ângulo 

formado pelos planos das coberturas com o 

horizonte.  

III. Se a inclinação não for uniforme, ela pode ser 

definida pela relação entre a altura e a largura da 

cobertura. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

33- São a continuação das paredes externas, com o objetivo de 

esconder as coberturas. 

 

A. Platibandas  

B. Beirais  

C. Coberturas meia-água  

D. Oitões  

E. Coberturas duas-águas  

 

34- Ao projetarmos uma cobertura devemos nos lembrar de 

algumas práticas: 

 

I. As cumeeiras são linhas paralelas a uma direção 

das paredes e perpendicular a outra direção. 

II. Os espigões formam ângulos de 45º com as 

projeções das paredes e partem dos cantos 

externos. 

III. Os rincões ou águas furtadas formam ângulos de 

45º com as projeções das paredes e partem dos 

cantos internos. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  
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35- A respeito das edificações não residenciais, as mesmas 

deverão dispor de compartimentos, ambientes ou locais para: 

 

I. Instalação sanitária, uma para cada sexo, composta 

de uma bacia sanitária e um lavatório, para uso de 

empregados e de público nas seguintes proporções: 

II. Área para vestiários, equipados com chuveiros e 

escaninhos junto aos sanitários de empregados, na 

proporção de 1/60 de área dos andares servidos, nas 

edificações com áreas superiores a 250m². 

III. Quando nos edifícios compartimentados, as unidades 

com área útil inferior a 100m² possuírem sanitários 

privativos, estes poderão servir a empregados e 

público. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas. 

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

36- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa. 

 

I. Deverá ser obrigatoriamente servido por elevador de 

passageiros a edificação que tiver o piso do último 

pavimento situado a altura superior a 9,00m (nove 

metros) do piso do andar mais baixo, qualquer que 

seja a posição deste em relação ao nível do 

logradouro. 

II. Será considerado o piso do último pavimento, 

quando for de uso privativo do penúltimo, ou quando 

destinado exclusivamente a serviços do edifício. 

III. Em caso de obrigatoriedade da instalação de 

elevadores de passageiros nas edificações destinadas 

ao uso residencial multinfamiliar poderá haver 

parada de elevadores em pisos intermediários, desde 

que a diferença de nível entre a soleira da porta do 

elevador e os pavimentos de acesso às unidades não 

seja superior a 1,50m (um metro e cinqüenta 

centímetros). 

 

Assinale a relação correta sobre os itens:  

 

A. I – V, II – F, III – F  

B. I – V, II – V, III – F 

C. I – F, II – F, III – F  

D. I – F, II – V, III – F  

E. I – V, II – V, III – V  

 

37- Compartimentos de permanência transitória são aqueles que 

poderão ser utilizados para uma das funções ou atividades 

seguintes: 

 

I. Circulação e acesso de pessoas, tais como, escadas, 

rampas, antecâmara, corredores, passagens, átrios e 

vestíbulos. 

II. Higiene pessoal, tais como, instalações sanitárias. 

III. Depósito para guarda de materiais, utensílios ou 

ambientes sem a possibilidade de qualquer outra 

atividade no local.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

38- Compartimentos de permanência prolongada são aqueles 

que poderão ser utilizados para uma das funções ou atividades 

seguintes: 

 

I. Dormir ou repousar, tais como dormitórios e 

quartos; 

II. Atividade de estar ou de lazer, tais como salas em 

geral, locais de reunião e salão de festas; 

III. Trabalhar, ensinar ou estudar, tais como lojas, 

escritórios, oficinas, espaços de trabalho, salas de 

aula, de estudo, laboratórios didáticos, salas de 

leitura e biblioteca.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

39- Sobre os Projetos de Obras:  

 

I. A Prefeitura Municipal informará, mediante 

solicitação, sobre restrições urbanísticas que 

incidam sobre o imóvel. 

II. Para a aprovação do projeto arquitetônico, a 

Prefeitura definirá na regulamentação desta lei os 

elementos que instruirão o pedido de licença, 

compreendendo plantas, elevações, cortes e demais 

elementos necessários ao perfeito entendimento do 

projeto. 

III. Os projetos complementares como instalações de 

isolamento acústico, quando for o caso, as 

fundações, estruturas, coberturas, instalações 

elétricas, instalações hidráulicas, telefonia, ar 

condicionado, elevadores e outros, quando 

necessários, deverão seguir as Normas técnicas 

vigentes, bem como atender às exigências das 

concessionárias ou entidades administrativas. 

 

Está (estão) correto(s): 

  

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III. 
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40- Julgue os itens a seguir:  

 

I. O projeto de instalação de isolamento acústico será 

exigido de toda construção de uso coletivo ou 

mesmo multifamiliar que se utilize do som como 

instrumentos ou meios mecânicos ou eletrônicos 

que possam criar incômodo às residências 

vizinhas. 

II. A exigência contida no parágrafo anterior não se 

aplica às igrejas de qualquer credo religioso.  

III. Para as edificações onde se exigem instalações de 

combate a incêndio, o projeto deverá ser aprovado 

pelo Corpo de Bombeiros e apresentado à 

Prefeitura Municipal até o auto de conclusão. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I, II e III. 

B. I apenas.  

C. II apenas.  

D. III apenas.  

E. I e II apenas.  

 




