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     PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA 
     Teste Seletivo para o Provimento do cargo de 

 

 

VICE-DIRETOR  
 
  LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 
1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala. 

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame.  

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

o seu caderno de questões.  

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como 

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação. 

6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma. 

7)  No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 

preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:  

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão. 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 

com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame. 

........................................................................................................................................................................................................

. 
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia atentamente o texto seguinte 

Oração  
Eliane Cantanhêde 
(Folha de S. Paulo) 

 

BRASÍLIA -  Impossível discordar de dom Cláudio 
Hummes quando ele diz que "será difícil [para o 
novo papa] simplesmente dizer sim àquilo que é 
proposto pela sociedade ou pelos legisladores hoje 
em dia".  
Arcebispo emérito de São Paulo e um dos cinco 
brasileiros que votam e podem ser votados no 
conclave para a escolha do sucessor de Bento XVI, 
dom Cláudio referia-se à extensa lista que separa a 
Igreja Católica da sociedade contemporânea - e dos 
fiéis, portanto.  
Como temas centrais, a recusa a contraceptivos e 
camisinhas, casamento gay e a própria 
homossexualidade, ordenação de mulheres e o debate 
sobre o celibato dos padres, pesquisas com células-
tronco e o aborto até em caso de estupro.  
Se é difícil dizer sim, fica cada vez mais arriscado só 
dizer não. Os ataques especulativos de outras igrejas 
têm tido enorme sucesso, especialmente em países 
emergentes, mais jovens, muito populosos e menos 
letrados. O Brasil, apontado como o maior país 
católico do mundo, é o melhor exemplo.  
Isso se torna ainda mais grave, até constrangedor, 
quando confrontadas a rigidez da lista de proibições 
para o público externo, os fiéis, e a elasticidade das 
concessões para o interno, bispos e padres.  
Ao mesmo tempo em que desaprova a 
homossexualidade e se recusa a discutir o celibato 
dos padres, o Vaticano faz vistas grossas para as 
denúncias de pedofilia.  
Elas pipocam na igreja em diferentes partes do 
mundo e mancham o legado de Bento 16. Como 
escreveu Julia Sweig ontem, com todas as letras, a 
isso se chama hipocrisia.  
O mundo certamente reza, ou torce, por um papa 
mais jovem, mais arejado, fora do eixo europeu e 
que, obviamente sem negligenciar a doutrina, seja 
mais aberto à evolução da ciência e à dinâmica da 
sociedade e de suas demandas. Fácil não é, mas nada 
é impossível depois de 2.000 anos de existência e de 
poder.  

 
01. No entendimento da articulista do jornal Folha de São 
Paulo, o posicionamento da Igreja Católica é infamado 
pelo(a) 
 
a) ódio 
b) poder 
c) alheamento 
d) tolerância 
e) hipocrisia  

02. Segundo o texto, outras igrejas (não católicas) avançam 
na direção do universo católico, atraindo, cada vez mais, 
maior número de seguidores. Ainda segundo o texto, o 
sucesso dessas igrejas é maior entre 
 
a) os asiáticos 
b) os povos iletrados 
c) os países populistas 
d) os africanos 
e) os sul-americanos  
 
03. No primeiro parágrafo é destacado o vocábulo QUE. No 
texto, este vocábulo assume a função morfológica de 
 
a) advérbio 
b) pronome indefinido 
c) conjunção subordinativa 
d) pronome relativo 
e) partícula expletiva 
 
04. Para a autora do texto, no atual estágio, diante do 
mundo, para a Igreja Católica, é válido o seguinte adágio 
popular. 
 
a) Quem mal começa, mal acaba 
b) De grão em grão a galinha enche o papo. 
c) Casa de ferreiro, espeto de pau. 
d) Os olhos são a janela da alma. 
e) Palavra fora da boca é pedra fora da mão. 
 
05. No segundo parágrafo, o vocábulo em destaque pode 
ser substituído, sem mudar o sentido do texto, por 
 
a) destarte  
b) desse modo 
c) porquanto  
d) posto que 
e) por quanto  
 
06. “Estrutura simples com um verbo estático no 
presente ou imperfeito, um complemento nominal e 
uma indicação circunstancial de lugar”. 
O texto acima, que trata de um tipo textual, se refere a que 
tipo textual? 
 
a) descritivo 
b) narrativo 
c) injuntivo 
d) expositivo 
e) argumentativo  
 
07. Leia o texto seguinte 
 

Astrobaldo Ferreira, emérito advogado florianense 
[Floriano(PI)], encontra seu colega Luzivaldo, 
conhecido por todos pelo codinome Canoinha.  
 – Canoinha, sobre aquele problema de ordem que eu 
levantei lá no Fórum, como ficou? 
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Canoinha, ciente da questão, responde:  
 – Astrobaldo, o problema a QUE fizeste alusão foi 
resolvido.  
 

No texto, o vocábulo em destaque tem função sintática de 
 
a) agente da passiva 
b) objeto direto 
c) complemento nominal 
d) adjunto adverbial 
e) predicativo do sujeito 
 
08. Maria, aluna daquela escola, entrou, olhou, em volta, 
sentou-se. 
No texto grifado, observa-se uma “figura de pensamento” 
denominada de 
 
a) zeugma 
b) anáfora 
c) inversão 
d) polissíndeto 
e) assíndeto  
 
09. Pedro, referindo-se a Maria, disse: 
– Ela canta bem. 
 

O vocábulo em destaque expressa um adjunto adverbial 
de  
 
a) meio  
b) intensidade 
c) afirmação 
d) modo 
e) qualidade  
 
10. No domingo de Carnaval, no Restaurante Flutuante, 
em Floriano, Canoinha encontra Astrobaldo Ferreira. 
Conversando sobre o Carnaval, Astrobaldo diz a 
Canoinha. 
 – Astrobaldo, você viu? Floriano foi invadida pelos foliões. 
Astrobaldo, assim, meio desaprovando, faz notar: 
– Canoinha, tem muita gente, mas quase todo mundo liso.  
 

A função sintática do termo sublinhado é 
 
a) objeto direto 
b) agente da passiva 
c) adjunto adnominal 
d) adjunto adverbial 
e) sujeito 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 
 

11. Para que as aprendizagens infantis ocorram com 
sucesso, é preciso que o professor considere, na 
organização do trabalho educativo 

 

I. a interação com crianças da mesma idade e de idades 
diferentes em situações diversas como fator de promoção 
da aprendizagem e do desenvolvimento e da capacidade de 
relacionar-se. 
II.  os conhecimentos prévios de natureza curricular, que as 
crianças já possuem sobre o assunto, já que elas aprendem 
por meio de uma construção interna ao relacionar suas 
ideias com as novas informações de que dispõem e com as 
interações que estabelece. 
III. a individualidade e a diversidade. 
IV. a inversão de desafio que as atividades apresentam e o 
fato de que devam ser significativas e apresentadas de 
maneira integrada para as crianças e o mais próximas 
possíveis das práticas sociais reais. 
V. a resolução de problemas como forma de aprendizagem. 
 

Sobre o que acima é colocado, pode-se dizer que 
 
a) todas as assertivas são corretas 
b) apenas uma é incorreta 
c) apenas duas são incorretas 
d) apenas três são incorretas 
e) apenas quatro são incorretas. 
 
12. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Algumas interações promovem avanços naquilo que a 
criança é capaz de realizar com a ajuda dos outros, ou seja, 
no seu desenvolvimento potencial. A distância entre o nível 
de desenvolvimento potencial e o real foi conceituada pelo 
pesquisador russo L. S. Vygotsky, como zona de 
desenvolvimento proximal. 
b) As pessoas que apresentam necessidades especiais 
representam 10% da população brasileira, sendo que menos 
de 3% têm acesso a algum tipo de atendimento. 
c) O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
define dois âmbitos de experiências: Formação Pessoal e 
Social e Conhecimento de Mundo. 
d) No âmbito da Educação Infantil, no que se refere à 
divisão de grupos, não há uma divisão rígida, mas é comum 
que bebês fiquem em um mesmo grupo até conseguirem 
andar.  
e) A prática da educação infantil deve se organizar de modo 
que as crianças desenvolvam, dentre outras, a capacidade 
de descobrir e conhecer interpoladamente seu próprio 
corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e 
valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-
estar. 
 
13. Conforme o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, pelos critérios para a fixação do número 
de crianças a ser considerado na formação de grupos de 
crianças, quando da formação de grupos de crianças entre 3 
e 6 anos, é recomendado que o número não ultrapasse 
....(..)... crianças por professor. 
 

 
A lacuna no texto acima é preenchida corretamente pelo 
número disposto na alternativa 
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a) 12 
b) 15 
c) 20 
d) 25 
e) 30 
 
14.  Conforme o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, no que se reporta à experiência 
Conhecimento de Mundo, esta é posta em quantos eixos 
de trabalho? 
 
a) seis  
b) sete  
c) cinco 
d) quatro 
e) dois 
  
15. Analise as seguintes assertivas 
 
I.  Em se tratando das formas de organização da educação 
básica e às denominadas bases curriculares nacionais, é 
incorreto afirmar que a existência de um sistema nacional 
de ensino acarreta a não autonomia legislativa e normativa 
dos sistemas estaduais e municipais. 
II. Sendo o ensino religioso componente da parte 
diversificada do currículo, a matrícula no ensino religioso é 
facultativa para o aluno da educação básica. 
III. É tarefa do supervisor educacional orientar e 
supervisionar o trabalho de todos os funcionários da 
unidade de ensino onde atua. 
IV. O treinamento de professores é uma das atribuições do 
supervisor escolar. 
V. Pode-se afirmar que a opinião de determinado grupo de 
pais de alunos sobre o calendário escolar, sendo esta 
opinião formalizada mediante consulta ao setor 
competente, é considerada uma pseudoparticipação.  
VI. O controle e a classificação são as duas funções da 
avaliação de ensino. 
VII. É incorreto afirmar que a elaboração do planejamento 
de ensino deve iniciar-se pela seleção e organização de 
conteúdos.  
 
Assinale 
 

a) se todas as assertivas acima são corretas. 
b) se, dentre as assertivas acima, apenas seis são 
corretas. 
c) se, dentre as assertivas acima, apenas cinco são 
corretas. 
d) se, dentre as assertivas acima, apenas quatro são 
corretas. 
e) se, dentre as assertivas acima, apenas três são 
corretas. 
 

16. Considerando que em determinada Escola de Barão 
de Grajaú(MA), a denominada hora-aula tem duração de 
50 minutos, a carga horária mínima anual do Ensino 
Fundamental regular nesta Escola será de quantas horas-
aula? 

a) 800 
b) 890 
c) 960 
d) 860 
e) 900 
 
17. Analise as seguintes assertivas 
 
I. Para ser considerada como de período integral a jornada 
escolar de determinada instituição, dentre outras exigências, 
deve perfazer uma carga horária anual de, pelo menos, 
1.400 (mil e quatrocentas) horas. 
II. A Música constitui conteúdo obrigatório, mas não 
exclusivo, do componente curricular Arte, o qual 
compreende também as artes visuais, o teatro e a dança. 
III. Uma criança, nascida em 02 de abril de 2007, ao efetivar 
sua matrícula no presente ano (2013) poderá ser 
matriculada no Ensino Fundamental. 
IV. Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem 
assegurar o desenvolvimento das diversas formas de 
expressão, incluindo o aprendizado da Língua Portuguesa, a 
Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, 
assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da 
História e da Geografia. 
V. Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes 
curriculares Educação Física e Arte poderão estar a cargo 
do professor de referência da turma, aquele com o qual os 
alunos permanecem a maior parte do período escolar. 
 
Estão corretas 
 
a) I, II, III e V, apenas 
b) II, IV e V, apenas. 
c) I, II, e IV, apenas 
d) I, II, IV e V, apenas 
e) I, II, III, IV e V 
 
18. No Brasil, em 1967, na primeira fase do denominado 
“Regime Militar”, foi constituída pelo Governo Federal uma 
importante comissão, cujo objetivo era analisar a crise 
estudantil e sugerir mudanças no sistema de ensino, 
notadamente nas universidades. Tal comissão ficou 
conhecida como 
 
a) Comissão Meira Mattos. 
b) Comissão Darcy Ribeiro. 
c) Comissão Oswaldo Aranha. 
d) Comissão Jarbas Passarinho. 
e) Comissão Ney Braga. 
 
19. Conforme a Medida Provisória 2.140, de 13 de fevereiro 
de 2001, aprovado pelo Congresso Nacional em 27 de 
março e sancionado pelo presidente da República, por 
intermédio da Lei 10.219, de 11 de abril de 2001, foi criado 
O Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à 
educação. Esse Programa passou a ser conhecido como 
 
a) Bolsa Família 
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b) Bolsa Escola 
c) Auxílio Educação 
d) Bolsa Educação 
e) Escola Solidária 
 
20. Quando da elaboração do Plano Político-Pedagógico 
de sua Escola, você, dentre outros, precisa contemplar 
alguns tópicos, EXCETO 
 
a) Clientela 
b) Recursos 
c) Plano de Ação 
d) Relações com as famílias 
e) Diretrizes Estatais e Pedagógicas. 
 
21.  Segundo a legislação brasileira, os sistemas de 
ensino do País deverão desenvolver esforços progressivos 
para que a universalização das bibliotecas escolares, nos 
termos previstos na Lei Nacional n.º 12.244, devendo essa 
universalização ser alcançada, no máximo, até o ano de 
 
a) 2018 
b) 2019 
c) 2021 
d) 2017 
e) 2020 
 
22. É princípio não constitucional (aqueles elencados no 
art.37 da Constituição Federal) da Administração Pública 
 
a) Princípio da Legalidade 
b) Princípio da Impessoalidade 
c) Princípio da Eficiência 
d) Princípio da Isonomia ou da Igualdade Formal  
e) Princípio da Publicidade 
 
23. No que se refere aos poderes da Administração 
Pública, são poderes administrativos, EXCETO 
 
a) Poder Regulamentar 
b) Poder Discricionário 
c) Poder Tácito 
d) Poder Vinculado 
e) Poder Discricionário 
 
24. No âmbito da Gestão Pública, o poder administrativo 
que possibilita a existência de diferentes instâncias 
decisórias na organização estrutural da administração 
pública é denominado de 
 
a) Poder de Polícia 
b) Poder Hierárquico 
c) Poder Normativo 
d) Poder Expresso 
e) Poder Disciplinar 
 

 

25. Ainda no âmbito da Gestão Pública, ...................... é um 
termo é utilizado para designar todos os segmentos, 
pessoas físicas e jurídicas, entidades, organizações, 
empresas e muitos outros que influenciam ou são 
influenciados no âmbito dos processos administrativos. Ou 
seja, esse termo serve para indicar todo e qualquer 
elemento físico ou jurídico que interaja com as organizações 
da administração pública.  
 

Assinale a alternativa que indica corretamente o termo que 
preenche corretamente a lacuna acima. 
 
a) stakeholder 
b) Turnover 
c) Accountability 
d) Downsizing 
e) Expertise 
 
26. O acompanhamento e o controle social sobre a 
distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos 
Fundos [do FUNDEB] serão exercidos, junto aos respectivos 
governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos 
especificamente para esse fim. Os conselhos serão criados 
por legislação específica, editada no pertinente âmbito 
governamental. Em âmbito federal, este Conselho será 
composto por, no mínimo, quantos membros? 
 
a) 14 
b) 13 
c) 09 
d) 12 
e) 18 
 
27. O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante, dentre outras, a garantia de, EXCETO: 
 
a) vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino 
fundamental mais próxima de sua residência a toda criança 
a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. 
b) padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como 
a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos 
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem. 
c) atendimento gratuito em creches e pré-escolas às 
crianças de zero a seis anos de idade. 
d) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa 
e da criação artística, segundo a inclinação de cada um. 
e) oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, 
com características e modalidades adequadas às suas 
necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que 
forem trabalhadores as condições de acesso e permanência 
na escola. 
 
28. Conforme a LDB, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão, dentre outras, 
a incumbência de notificar ao Conselho Tutelar do 
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 Município, ao juiz competente da Comarca e ao 
respectivo representante do Ministério Público a relação 
dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 
cinquenta por cento do percentual permitido em lei. 
b) É, dentre outras, incumbência do Município promulgar 
normas específicas para o seu sistema de ensino. 
c) As instituições privadas de ensino enquadradas como 
confessionais são aquelas, além de atenderem às 
condições para serem enquadradas como comunitárias, 
atendem, também, orientação confessional e ideologia 
específicas. 
d) A educação básica é, segundo a LDB, formada pela 
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 
e) A educação física, integrada à proposta pedagógica da 
escola, é componente curricular obrigatório da educação 
básica, sendo sua prática facultativa ao aluno que cumpra 
jornada de trabalho igual ou superior a seis horas. 
 
29. Conforme estabelece a LDB, art. 69, a União aplicará, 
anualmente, nunca menos de ...(1)..., e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, .....(2)..... por cento, ou o 
que consta nas respectivas Constituições ou Leis 
Orgânicas, da receita resultante de impostos, 
compreendidas as transferências constitucionais, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino público. As 
duas lacunas do texto são, corretamente, preenchidas 
respectivamente pelos termos postos na alternativa 
 
a) dezoito – vinte 
b) vinte – dezoito 
c) dezoito – vinte e cinco 
d) vinte – vinte e cinco 
e) quinze – vinte e cinco  
 
30. Segundo comanda a LDB, NÃO constitui despesa de 
manutenção e desenvolvimento do ensino aquela 
realizada com 
 
a) aquisição, manutenção, construção e conservação de 
instalações e equipamentos necessários ao ensino. 
b) concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas 
privadas. 
c) amortização e custeio de operações de crédito 
destinadas a atender ao disposto nos incisos do art. 71, da 
LDB. 
d) manutenção de programas de transporte escolar. 
e) obras de infraestrutura realizada para beneficiar 
diretamente a rede escolar  
 

31. No que se reporta à “gestão escolar”, o modo de 
cooperação profissional inscritos na cultura de um 
estabelecimento escolar influencia a maneira como os 
professores reagem em face de uma mudança. Os modos 
de cooperação profissional seguem algumas tendências 
mais ou menos comuns. Observa-se que em algumas 
escolas, os professores tem a tendência de associarem-
se, mais determinados colegas criando grupos. Cada 
grupo defende suas posições em detrimento das ideias de  

outros e o consenso é praticamente impossível. No 
arcabouço teórico da “gestão escolar”, essa tendência 
comportamental é denominada de 
 
a) bairrismo 
b) esfero-individualismo 
c) grande família 
d) pequena família 
e) balcanização  
 
32. Conforme o art. 15.º, do ECA, a criança e o adolescente 
têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 
pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 
Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende, 
dentre outros, os seguintes aspectos, EXCETO 
 
a) direito irrestrito de ir, vir e estar nos logradouros públicos 
e espaços comunitários. 
b) opinião e expressão; crença e culto religioso. 
c) buscar refúgio 
d) participar da vida familiar e comunitária, sem 
discriminação. 
e) participar da vida política, na forma da lei. 
 
33. No que se refere à criação do Município de Colinas, no 
início existia apenas um porto de embarque, que servia ao 
Município de Passagem Franca, na margem direita do rio 
Itapecuru. A construção de um armazém para estocagem 
atraiu os primeiros moradores. Dotado de terras apropriadas 
para lavoura e criação de gado, o lugar tornou-se próspera 
fazenda e centro produtor de algodão e cereais, vindo a ser 
conhecido inicialmente pelo nome de ..........  
 
a) Consolação 
b) Fazenda Grande  
c) Picos 
d) Almeida 
e) Pacumã 
 
34. Qual o bioma dominante no Município de Colinas? 
 
a) Amazônia 
b) Cerrado e Amazônia 
c) Cocais 
d) Cerrado 
e) Caatinga 
 
35. Colinas (MA) se situa ao sul de 
 
a) Pastos Bons 
b) Barão de Grajaú 
c) Jatobá 
d) Lagoa do Mato 
e) Paraibano 

 
 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




 

Colinas – MA (Prova de Vice-diretor) 8 

INFORMÁTICA BÁSICA 
 

36. Em uma planilha EXCEL, você deseja inserir a função 
que mostra data e hora atuais. Qual o nome dessa 
função? 
 
a) HDATUAL 
b) DAT 
c) AGORA 
d) ADT 
e) DATE 
 
37. Após abrir seu computador, você deseja acionar o 
menu iniciar por intermédio de um atalho (ou seja, sem 
usar o teclado). Neste caso, você deve pressionar, no 
teclado, os comandos 
 
a) CTRL + O 
b) CTRL + ESC 
c) CTRL + ALT + ESC 
d) CTRL + HOME 
e) F5 
 
38. Se você inserir em uma célula do EXCEL a seguinte 
expressão 
 

= ((2*2)+1)^2 
 

Após processar a expressão, o resultado que você lê 
nesta célula é igual a 
 

 
a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 25 
e) 2,5 
 
39. Em uma planilha EXCEL a célula que se situa no 
cruzamento da coluna AA com a linha 277 é representada 
pela seguinte numeração 
 
a) 277AA 
b) 27AA7 
c) A277A 
d) 277XAA 
e) AA277 
 
40. O Mozilla Firefox é um(a) 
 
a) BROWSER 
b) SMTP 
c) World Wide Web Systems 
d) InterfaceWeb 
e) Provedor 
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