
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurso Público - 03/2013 
P.M. – Itajobi/SP 

CARGO: 

Assistente Social 

INSCRIÇÃO Nº: __________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO: 

____________________________ 

CONRIO CONCURSOS PÚBLICOS E ASSESSORIA - www.conrio.com.br 

 






 






1 

 

Cargo: Assistente Social 
 
Língua Portuguesa 

 
Texto para as questões de 01 a 04. 

 “Um oficial iraquiano chama os oito sósias do Saddam 
e diz: Tenho boas e más notícias. A boa notícia é que Saddam 
está vivo. Todos os sósias comemoram. A má notícia é que ele 
perdeu um braço.”  

(http://www.piadasnet.com).  
 
01. Sósia é a pessoa que se assemelha muito a outra. Levando 
em conta essa definição, o humor da piada se dá a partir de um 
implícito no texto. Esse implícito diz respeito a que: 
a) Os oito deveriam deixar de serem sósias a partir daquele 

momento, pois todos tinham os dois braços. 
b) Todos os sósias teriam de perder um de seus braços 

também, para continuarem na sua função. 
c) Apenas o sósia que não tinha um dos braços continuaria 

servindo a Saddam. Os outros seriam demitidos. 
d) Saddam não iria mais precisar de sósias, pois sem um dos 

braços não mais seria um líder político. 
 
02. O texto foi retirado do site exatamente como estava escrito. 
Percebe-se, porém, que não está redigido de acordo com a 
norma culta no quesito pontuação. Ficaria adequada ao padrão 
a reescrita em: 
a) Um oficial iraquiano chama os oito sósias do Saddam e diz: 

“Tenho boas e más notícias. A boa notícia é que Saddam 
está vivo”. Todos os sósias comemoram. “A má notícia é 
que ele perdeu um braço.” 

b) Um oficial iraquiano chama os oito sósias do Saddam e diz: - 
Tenho boas e más notícias. A boa notícia é que Saddam 
está vivo. Todos os sósias comemoram.  - A má notícia é 
que ele perdeu um braço. 

c) Um oficial iraquiano chama os oito sósias do Saddam e diz: 
“Tenho boas e más notícias. A boa notícia é que Saddam 
está vivo. - Todos os sósias comemoram - . A má notícia é 
que ele perdeu um braço.” 

d) Um oficial iraquiano chama os oito sósias do Saddam, e diz: 
“Tenho boas e más notícias”. “A boa notícia é que Saddam 
está vivo”. “Todos os sósias comemoram”. “A má notícia é 
que ele perdeu um braço.” 

 
03. Se passarmos o texto para o discurso indireto, ficará: 
a) Um oficial iraquiano chama os oito sósias do Saddam e diz 

que tenho boas e más notícias. A boa notícia é que 
Saddam está vivo. Todos os sósias comemoram. A má 
notícia é que ele perdeu um braço. 

b) Um oficial iraquiano chamou os oito sósias do Saddam e diz 
que tinha boas e más notícias. A boa notícia é que Saddam 
está vivo. Todos os sósias comemoram. A má notícia é que 
ele perdeu um braço. 

c) Um oficial iraquiano chamou os oito sósias do Saddam e 
disse que tinha boas e más notícias. A boa notícia era que 
Saddam estava vivo. Todos os sósias comemoram. A má 
notícia era que ele perdera um braço. 

d) Um oficial iraquiano chamou os oito sósias do Saddam e 
dissera que tinha boas e más notícias. A boa notícia foi que 
Saddam estava vivo. Todos os sósias comemoram. A má 
notícia foi que ele tinha perdido um braço. 

 
04. Em “A má notícia é que ele perdeu um braço.”, o trecho 
grifado tem valor de: 
a) Predicativo. 
b) Sujeito. 
c) Objeto direto. 
d) Objeto indireto. 
 
05. No trecho abaixo, retirado de uma propaganda de carro, 
encontramos algumas palavras que serão analisadas de 
acordo com os respectivos processos de formação. 

 
Modelo volta às lojas, agora reestilizado e sem tanquinho de 

gasolina. 

Conjunto é acertado; porta-malas menor é principal 
desvantagem. 

http://g1.globo.com 
 
Assinale a alternativa cujo processo indicado não corresponde 
à formação da palavra: 
a) Reestilizado – formada por prefixação e sufixação. 
b) Tanquinho – formada por sufixação. 
c) Acertado – formada por parassíntese. 
d) Desvantagem – formada por parassíntese. 
 
06. “Preso atropelador de jovem em protesto” 
A frase acima, retirada de uma manchete de jornal da internet 
(http://g1.globo.com/), apresenta problema de sentido. Pode 
significar que: 
I. Um preso atropela jovem que está protestando. (preso é 
substantivo com função de sujeito). 
II. Foi preso o homem que atropelou um jovem participante de 
um protesto. (preso é verbo na voz passiva). 
III. O preso que atropelou um jovem está realizando um 
protesto. (preso é sujeito de “está realizando”). 
IV. O atropelador de um jovem foi preso durante um protesto. 
(em protesto é adjunto adverbial). 
Com relação ás afirmações acima: 
a) I, II, III estão corretas. 
b) I e IV estão erradas. 
c) I, II, III e IV estão corretas. 
d) I, II, III, e IV estão erradas. 
 
07. O trecho abaixo é um parágrafo retirado de um texto da 
revista Galileu, escrito por Luciana Galastri. 
  
(http://colunas.revistagalileu.globo.com/colunistas/2013/07/01/t

emos-o-direito-de-sermos-esquecidos/). 
 

I - Então, por uma perspectiva econômica, um produto gerado 
em outro país (a informação) acaba dando lucro para empresas 
privadas baseadas nos EUA.  
II - Essas companhias de tecnologia usam as informações 
coletadas para gerar lucro.  
III - Já houve discussões sobre impostos específicos que o 
Facebook precisaria pagar para atuar na França, por exemplo. 
IV - Principalmente na França, há um movimento contra o 
armazenamento de dados pessoais de usuários, feitos por 
empresas como o Google e o Facebook.  
V - Na Europa a preocupação com a privacidade dos usuários 
por parte dos governos é consideravelmente maior do que a 
que vemos pelas Américas.  
O parágrafo, no entanto, foi embaralhado e está fora da ordem 
em que foi escrito.  
Assinale a alternativa cuja sequência é a adequada ao sentido 
do parágrafo. 
a) II – V – I – III – IV. 
b) V – IV – II – I – III. 
c) IV – V – I – II – III. 
d) III – IV – II – V – I. 
 
08. Assinale a alternativa cuja frase está de acordo com a 
norma culta: 
a) Eu sou um jogador onde que sempre sei que vou fazer 

muito. 
b) Fazem cinco anos que estou na seleção brasileira. 
c) Para a copa do mundo falta pouquíssimo tempo. 
d) Eu sou um jogador e aí é o problema. 
 
09. Leia a estrofe abaixo, do poeta João Cabral de Melo Neto: 
 
Minhas palavras são a metade de um diálogo obscuro 
continuando através de séculos impossíveis. 
Agora compreendo o sentido e a ressonância 
que também trazes de tão longe em tua voz. 

. 
No último verso, o poeta usou o tratamento de segunda pessoa 
do singular. Se passássemos a oração para a terceira pessoa 
do singular, teríamos: 
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a) Que também trazes de tão longe em sua voz. 
b) Que também tragas de tão longe em sua voz. 
c) Que também traga de tão longe em sua voz.  
d) Que também traz de tão longe em sua voz. 
 
10. No trecho da música “Construção”, de Chico Buarque de 
Holanda (...)  

Amou daquela vez como se fosse a última 
Beijou sua mulher como se fosse a última 
E cada filho seu como se fosse o único 
E atravessou a rua com seu passo tímido 

(...) há uma ideia predominante de:  
a) Causa. 
b) Consequência. 
c) Conformidade. 
d) Comparação. 
 
11. Observe as frases abaixo que são as chamadas de filmes 
ou propagandas: 
I. O futuro à mão – Novas invenções propiciam conforto e 
facilitam o cotidiano. 
II. Fantasia às avessas – Para sempre Cinderela rejuvenesce o 
famoso conto de fadas. 
III. Entrada à francesa – A estreante Croácia chega pela porta 
dos fundos, mas sai consagrada da competição. 
IV. Não. Este evento é para pessoas escolhidas à dedo. 
A crase foi usada corretamente em: 
a) I, II, III. 
b) II, III, IV. 
c) I, II, IV. 
d) I, III, IV. 
 
12. A frase “Desmata-se o Brasil a troco de nada” (Sebastião 
Salgado) pode ser reescrita de forma equivalente em: 
a) O Brasil foi desmatado a troco de nada. 
b) O Brasil é desmatado a troco de nada. 
c) O Brasil tem sido desmatado a troco de nada. 
d) O Brasil vem sendo desmatado a troco de nada. 

 
13. No quadrinho ao lado, um 
dos personagens usa uma 
forma coloquial de fala. Como 
ficaria sua fala se estivesse na 
norma culta? 
 
 
 
 
 

a) Você não deixa-o falar! 
b) Você não lhe deixa falar! 
c) Você não o deixa falar! 
d) Você não deixa-lhe falar! 
 
14. Está correto afirmar sobre o poema de Kátia Bento que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Existem dois ditongos e dois encontros consonantais. 
b) Existem três ditongos e um dígrafo. 
c) Existem quatro ditongos e um encontro consonantal. 
d) Existem cinco ditongos e dois encontros consonantais. 
 
15. Está corretamente empregado o pronome relativo em: 
a) São remédios importantes, cujo auxílio sobreviverei. 
b) Esse é o professor de cuja a ajuda eu necessito. 
c) O caminho, cujo o atalho tornara-se perigoso, era longo. 
d) A casa, sobre cujo telhado pousavam os pombos, era muito 

antiga. 

16. A oração em que o pronome não está empregado no nível 
coloquial da linguagem é: 
a) A gente sabe falar inglês muito bem! 
b) Entre eu e você não resta mais nada a resolver.  
c) Havia tantas coisas para serem ditas entre mim e ela! 
d) Traga ele aqui imediatamente para conversarmos. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. De acordo com o ECA - Estatuto da criança e do 
adolescente - Art. 2º considera-se criança, para os efeitos 
desta Lei, a pessoa até:  
a) 10 anos de idade incompletos e adolescentes aquela entre 

dez e dezoito anos de idade. 
b) 11 anos de idade incompletos e adolescentes aquela entre 

onze e dezoito anos de idade. 
c) 12 anos de idade incompletos e adolescentes aquela entre 

doze e dezoito anos de idade. 
d) 13 anos de idade incompletos e adolescentes aquela entre 

treze e dezoito anos de idade. 
 
18. De acordo com o ECA - Estatuto da criança e do 
adolescente - A criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 
prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. 
Estamos falando de qual artigo? 
a) Art. 2º 
b) Art. 3º 
c) Art. 4º 
d) Art. 5º 
 
19. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente Art. 
30°, diz que: 
a) Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa 

que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a 
natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar 
adequado. 

b) A colocação em família substituta não admitirá transferência 
da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades 
governamentais ou não governamentais, sem autorização 
judicial. 

c) A colocação em família substituta estrangeira constitui 
medida excepcional, somente admissível na modalidade de 
adoção. 

d) Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará 
compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, 
mediante termo nos autos. 

 
20. Art. 53°: A criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes: 
I - Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 
instâncias escolares superiores. 
II - Direito de organização e participação em entidades 
estudantis. 
III - Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 
residência. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
21. Estatuto da Criança e Adolescente- Art. 60º. É proibido 
qualquer trabalho a menores de ___________ anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz: 
a) Onze. 
b) Doze. 
c) Treze. 
d) Quatorze. 

PEGA LADRÃO 

Alguém tirou 

Um pedaço 

 Do meu  

P~O 
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22. Analise as afirmativas sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente: 
I- Art. 75º. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, 
no horário recomendado para o público infanto juvenil, 
programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas. 
II- Art. 76º. Toda criança ou adolescente terá acesso às 
diversões e espetáculos públicos classificados como 
adequados à sua faixa etária.  
III- Art. 77º. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários 
de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de 
programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou 
locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão 
competente. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas III. 
d) Todas as afirmativas. 
 
23. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente - 
Art. 81°. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de: 
I - Fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que pelo 
seu reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer 
dano físico em caso de utilização indevida. 
II - Revistas e publicações a que alude o Art. 78°. 
III - Bilhetes lotéricos e equivalentes. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II e III. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas I e III. 
 
24. De acordo com a LEI Nº 11.340, DE 07 DE AGOSTO DE 
2006.- Maria da Penha- Toda mulher, independentemente de 
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as 
oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar 
sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual e social. Estamos falando de qual artigo: 
a) 1º 
b) 2º 
c) 3º 
d) 4º 
 
25. Analise as afirmativas sobre a LEI Nº 11.340, DE 07 DE 
AGOSTO DE 2006.- Maria da Penha: 
I- Art. 29°.  Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, 
entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela 
legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao 
Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou 
verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de 
orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas, 
voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com 
especial atenção às crianças e aos adolescentes. 
II- Art. 30°.  Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher que vierem a ser criados poderão contar com 
uma equipe de atendimento multidisciplinar, a ser integrada por 
profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e 
de saúde. 
III- Art. 31°.  Quando a complexidade do caso exigir avaliação 
mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de 
profissional especializado, mediante a indicação da equipe de 
atendimento multidisciplinar. 
IV- Art. 32°.  O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta 
orçamentária, poderá prever recursos para a criação e 
manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar, nos 
termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 

26. LEI Nº 11.340, DE 07 DE AGOSTO DE 2006.- Maria da 
Penha: A defesa dos interesses e direitos transindividuais 
previstos nesta Lei poderá ser exercida, concorrentemente, 
pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, 
regularmente constituída há pelo menos um ano, nos termos 
da legislação civil. Estamos falando de qual artigo? 
a) Art. 35º  
b) Art. 36º  
c) Art. 37º 
d) Art. 38º 
 
27. LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006.- Política 
sobre Drogas - Ficam proibidas, em todo o território nacional, 
as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a 
exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser 
extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de 
autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece 
a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias 
Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso 
estritamente ritualístico-religioso. 
Estamos falando do artigo: 
a) Art. 1° 
b) Art. 2° 
c) Art. 3° 
d) Art. 4° 
 
28. LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. - Política 
sobre Drogas - Art. 36°.  Financiar ou custear a prática de 
qualquer dos crimes previstos nos nos arts. 33, caput e § 1o, e 
34 desta Lei: 
a) Pena - reclusão, de 08 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento 

de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil) dias-multa. 
b) Pena - reclusão, de 09 (nove) a 20 (vinte) anos, e 

pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil) 
dias-multa. 

c) Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos, e pagamento 
de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil) dias-multa. 

d) Pena - reclusão, de 11 (onze) a 20 (vinte) anos, e 
pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro mil) 
dias-multa. 

 
29. LEI Nº 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006. - Política 
sobre Drogas - Os veículos, embarcações, aeronaves e 
quaisquer outros meios de transporte, os maquinários, 
utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, 
utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a 
sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de 
polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas 
na forma de legislação específica. 
Estamos falando do artigo: 
a) Art. 61º 
b) Art. 62°  
c) Art. 63° 
d) Art. 64°  
 
30. LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003.- Estatuto do 
Idoso- O idoso goza de todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral 
de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação 
de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade. 
Estamos falando de qual artigo? 
a) Art. 1° 
b) Art. 2° 
c) Art. 3° 
d) Art. 4° 
 

31. LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003.- Estatuto do 
Idoso- Art. 104° - Reter o cartão magnético de conta  bancária 
relativa a benefícios, proventos ou pensão  do idoso, bem 
como qualquer outro documento  com objetivo de assegurar 
recebimento ou ressarcimento de dívida: Pena - detenção de: 
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a) 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e multa. 
b) 09 (nove) meses a 02 (dois) anos e multa. 
c) 12 (doze) meses a 03 (três) anos e multa. 
d) 02 (dois) anos a 04 (anos) anos e multa. 
 
32. LEI Nº 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003. - Estatuto 
do Idoso- Fica assegurada a reserva, para os idosos, nos 
termos da lei local, de cinco por cento das vagas nos 
estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser 
posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao 
idoso. 
Qual artigo é esse? 
a) Art. 39° 
b) Art. 40° 
c) Art. 41° 
d) Art. 42° 
 
33. Conforme disposto no art. 194° da Constituição Federal, a 
assistência social constitui uma das políticas inseridas no 
âmbito da seguridade social, estando disciplinada pelos arts.: 
a) 200 e 201 da Carta Magna. 
b) 201 e 202 da Carta Magna. 
c) 202 e 203 da Carta Magna. 
d) 203 e 204 da Carta Magna. 
 
34. Lei Orgânica da Assistência Social- A Resolução nº 237, de 
14 de Dezembro de __________, do CNAS, estabelece 
diretrizes para a estruturação e funcionamento dos Conselhos 
de Assistência Social. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? 
a) 2004. 
b) 2005. 
c) 2006. 
d) 2007. 
 
35. Lei Orgânica da Assistência Social- Art. 19°. Compete ao 
órgão da Administração Pública Federal responsável pela 
coordenação da Política Nacional de Assistência Social: 
I - Coordenar e articular as ações no campo da assistência 
social. 
II - Propor ao Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 
a Política Nacional de Assistência Social, suas normas gerais, 
bem como os critérios de prioridade e de elegibilidade, além de 
padrões de qualidade na prestação de benefícios, serviços, 
programas e projetos. 
III - Proceder à transferência dos recursos destinados à 
assistência social, na forma prevista nesta lei. 
IV - Encaminhar à apreciação do Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) relatórios trimestrais e anuais de 
atividades e de realização financeira dos recursos. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II, III e IV. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas III e IV. 
 
36. Lei Orgânica da Assistência Social - Art. 20°. O benefício 
de prestação continuada é a garantia de 01 (um) salário 
mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
com _________ anos ou mais e que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida 
por sua família. Qual das alternativas melhor preenche a 
lacuna acima? 
a) 60 (sessenta). 
b) 65 (sessenta e cinco). 
c) 70 (setenta). 
d) 75 (setenta e cinco). 
 
37. Lei Orgânica da Assistência Social- A Portaria nº 458, de 
outubro de _________, do MDS, estabelece diretrizes e 
normas do PETI. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna? 
a) 2000. 
b) 2001. 
c) 2002. 
d) 2003. 

38. Lei Orgânica da Assistência Social - Cabe ao Ministério 
Público zelar pelo efetivo respeito aos direitos estabelecidos. 
Que artigo é esse? 
a) Art. 28° 
b) Art. 29° 
c) Art. 30° 
d) Art. 31° 
 
39. Art. 32°. O Poder Executivo terá o prazo de 
_____________ dias, a partir da publicação da lei orgânica, 
obedecidas as normas por ela instituídas, para elaborar e 
encaminhar projeto de lei dispondo sobre a extinção e 
reordenamento dos órgãos de assistência social do Ministério 
do Bem-Estar Social. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? 
a) 60 (sessenta). 
b) 65 (sessenta e cinco). 
c) 70 (setenta). 
d) 75 (setenta e cinco). 
 
40. Nos Serviços de Proteção Social Especial de Alta 
Complexidade está incluso o Serviço de Acolhimento Insti 
tucional, nas seguintes modalidades: 
I- Abrigo institucional. 
II- Casa-Lar. 
III - Casa de Passagem. 
IV- Residência Inclusiva. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas III e IV. 
d) Todas as afirmativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







