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Nome: ________________________________________________ RG: _____________________ 
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CARGO: DENTISTA 

PROVA “1” 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Caderno com o enunciado das 40 questões objetivas, sem repetição; 

b) 1 CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas da prova; 

c) 1 CARTÃO RASCUNHO destinados às respostas das questões objetiva da prova para o candidato. 

2. Verifique se este material está em ordem e coloque o seu nome neste caderno e assine-os. Caso contrário 
notifique IMEDIATAMENTE o fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esfero-
gráfica de tinta na cor preta ou azul, devendo, também, assinalar no espaço próprio, o gabarito correspondente 
à sua prova. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com o pre-
enchimento completo do retângulo com caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul. 

5. Tenha muito cuidado com os CARTÕES-RESPOSTA, pois ele não será substituído. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: 
a marcação em mais de uma alternativa anula a questão. MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRE-
TA. 

7. Você poderá levar embora apenas o CARTAO RASCUNHO. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público Seletivo o candidato que: 

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rá-
dios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de qualquer espécie; 

b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o 
CARTÕES-RESPOSTA. 

9. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES E OS CARTÕES-RESPOSTA. O candidato 
somente poderá retirar-se da sala após haver transcorrido, no mínimo, 1 (uma) hora do início da prova, levan-
do consigo, somente, o CARTÃO RASCUNHO. 

11. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 3 (três) horas. 

12. Não esqueça de assinar o Cartão Resposta. 
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LINGUA PORTUGUESA 
01 - Assinale a alternativa cuja regência verbal este-
ja de acordo com a norma culta. 

I. Quem assistiu a esse jogo viu que o árbitro foi 
injusto. 
II. Não assisto esse tipo de programa. 
III. O piloto precisou o local do pouso e aterrou. 
IV. Visei ao alvo e atirei. 
V. Se ele quer morrer, ele aspira a morte. 

(A) Somente os períodos II, IV e V estão corretos. 
(B) Todos os períodos estão corretos. 
(C) Somente o período I está correto. 
(D) Somente os períodos I e III estão corretos. 

(E) Somente os períodos IV e V estão corretos. 
 
02 -Complete os períodos abaixo de acordo com a 

regência 
nominal correta. 
I. Ela possui ânsia _____ progredir. 
II. Prestem atenção _____ recomendações. 
III. Os alunos não têm acesso _____ notas. 
IV. Os heróis demonstram amor ______ Pátria. 
(A) I - de, II - às, III - as, IV - à 

(B) I - por, II - às, III - às, IV- à 
(C) I - por, II - às, III - às, IV - pela 
(D) I - em, II - as, III - às, IV - para com 
(E) I - em, II - nas, III - das, IV – à 
 
03 -“Entra, vizinho, e come de meu pão e bebe de 

meu vinho.”Se transpuséssemos o trecho acima 
para a 3ª pessoa do singular, os verbos seriam con-
jugados da seguinte forma: 
(A) Entre / coma / beba 
(B) Entrai / comei / bebei 
(C) Entra / coma / beba 
(D) Entre / come / bebe 

(E) Entrais / comeis / bebeis 
 
04 - Assinale a alternativa que apresenta ERRO 
quanto à concordância nominal. 
(A) O morador do apartamento 1003 recebeu bas-
tantes reclamações. 
(B) É necessário tolerância com os vizinhos. 

(C) Os moradores do condomínio devem estar alerta 
sao regulamento. 

(D) O vizinho fez reclamações bastante pertinentes. 
(E) A reclamação verbal do vizinho foi necessária. 
 
05 -“Já foi um lugar comum imaginar que a civiliza-

ção europeia constituía progresso, melho-
ria,desenvolvimento,  avanço. O ponto máximo até 
então atingido pela humanidade.” Sobre aspectos da 
pontuação desse trecho, é correto afirmar que: 
(A) o ponto final colocado após o termo “avanço” é 
obrigatório. 
(B) o ponto final após o termo “avanço” confere 

ênfase ao segmento que se lhe segue. 
(C) as vírgulas após os termos “progres-
so”,“melhoria” e “desenvolvimento” são facultativas. 
(D) as vírgulas colocadas no trecho funcionam para 
separar segmentos explicativos. 

(E) as vírgulas colocadas no trecho e o ponto final 
após o termo “avanço” representam pausas idênti-
cas. 

 
06 - Identifique a alternativa cujo vocábulo destaca-
do foi 
usado de forma incorreta: 
(A) Estou esperando Maria Helena há mais de duas 
horas. 

(B) Antes de mais nada, é bom saber onde eles es-
tão indo. 
(C) Trata-se de uma questão muito mal resolvida. 
(D) Ainda vou descobrir o porquê dessa polêmica. 

(E) Não estacione naquele local, senão você será 
multado. 
 

07 - Indique a figura de linguagem existente na 
frase “Eu,que antes vivera de palavras de caridade 
ou orgulho ou de 
qualquer outra coisa”: 
(A) anacoluto 
(B) antonomásia 
(C) sinestesia 

(D) gradação 
(E) hipérbole 
 
08 - A regência verbal está incorreta em: 
(A) Leila agradou-se muito do rapaz. 
(B) Eu aspirava a uma posição mais brilhante. 

(C) Nas aflições é tão bom deparar alguém que nos 
ajude. 
(D) Pedro ajudava ao pai na roça. 
(E) A empregada permitiu ao repórter que entrasse. 
 
09 - Identificamos uma oração subordinada adjetiva 
explicativa em: 

(A) Pedra que rola não cria limo. 
(B) Como ele estava armado, ninguém ousou reagir. 
(C) Parece que a situação melhorou. 
(D) Não sou quem você pensa. 
(E) Valério, que nasceu rico, acabou na miséria. 
 
10 -A alternativa em que o adjetivo negritado mos-

tra uma opinião do autor do texto é: 
(A) “notas baixas”. 

(B) “numerosos casos”. 
(C) “prêmios escolares”. 
(D) “gloriosa existência”. 
(E) “aspecto sociológico”. 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

11 - Sobre a educação brasileira, marque, entre as 
alternativas abaixo, a que apresenta o processo de 
seleção unificada do Ministério da Educação. 
(A) Enade 
(B) Enem 

(C) Prouni 
(D) Sisu 
(E) Fies 
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12– O aniversário da cidade de Serra Azul é come-
morado em qual data? 
(A) 14 de novembro 
(B) 12 de setembro 

(C) 16 de novembro 
(D) 14 de outubro 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
13 –Os municípios que fazem limite com a cidade e 
Serra Azul são: 

(A)Cravinhos, Serrana, Santa Cruz da Esperança e 
Cajuru 
(B) São Simão, Serrana, Santa Cruz da Esperança e 
Cajuru 

(C) São Simão, Cravinhos, Santa Cruz da Esperança 
e Cajuru 
(D) São Simão, Cravinhos, Serrana e Cajuru 

(E) São Simão, Cravinhos, Serrana, Santa Cruz da 
Esperança e Cajuru 
 
14 - A zona rural de um município também é conhe-
cida como:  
(I)meio rural;  
(II)campo;  

(III)sítio;  
(IV)centro de urbanização;  
(V)chácara.  
 

Está incorreto o item:  
(A)I  

(B)II  
(C)III  
(D)IV  
(E)V  
 
15 - O gasoduto se caracteriza por: 
(A)transportar álcool; 

(B)transportar pessoas; 
(C)transportar cargas; 
(D)transportar gás natural; 
(E)transportar sal. 
 
16 - A primeira presidente mulher eleita no Brasil 
foi: 

(A)Luiza Alzira Soriano; 
(B)Luiza Erundina; 

(C)Roseana Sarney; 
(D)Rosinha Garotinho; 
(E)Dilma Rousseff 
 

17 - É sabido que o Brasil vem se tornando cada vez 
mais um país de economia forte, principalmente, 
devido ao seu PIB (Produto Interno Bruto) superar 
ao de muitos países. Neste contexto, o Brasil está a 
frente de todos os países citados abaixo, EXCETO: 
(A) Reino Unido 
(B) Rússia 

(C) Canadá 
(D) Itália 
(E) França 
 

18 -É sabido que no sistema governamental do Bra-
sil, há quatro espécies de Administração Pública. 
Sobre esta ótica, considere os itens abaixo e marque 
a alternativa correta. 

I. Administração Pública Federal – representada pela 
União, tem por finalidade o dever de administrar os 
interesses. 
II. Administração Pública do Distrito Federal – repre-
sentada pelo Distrito Federal, tem por finalidade 
atender aos interesses da população ali residente, e 

de ser responsável pelo recebimento de representa-
ções diplomáticas ao Brasil quando em visita. 
III. Administração Pública Estadual – promove todas 
as iniciativas para satisfazer os interesses da popu-

lação de seu limite territorial geográfico como esta-
do –membro. 
IV. Administração Pública Municipal – zelar pelos 

interesses da população local dentro dos imites ter-
ritoriais do município. 
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
(A) I, apenas; 
(B) I e II, apenas; 
(C) I, II e III, apenas; 
(D) II, III e IV, apenas; 

(E) I, II, III e IV. 
 
19 - “O atleta Jonathan Henrique Silva,de 20 anos 
de idade, escreveu seu nome na história de Vargi-
nha ao ser o primeiro varginhense a conquistar vaga 
nos Jogos Olímpicos, em competição individual. A 

data 31 de março de 2012registrou o fato histórico”. 
Qual a modalidade do esportista citado no texto: 
(A) Salto Triplo; 
(B) Natação; 
(C) Arremesso de Dardo; 
(D) Salto em distância. 
(E) Volei 

 
20 - As funções de ministros da União, de secretá-
rios de Estado e secretários Municipais são cargos 
de confiança, respectivamente: do presidente da 
República; dos governadores dos Estados e dos pre-
feitos dos Municípios. 
Assinale a alternativa que indica o poder do qual 

fazem parte esses cargos. 
(A) legislativo. 

(B) executivo. 
(C) moderador. 
(D) judiciário. 
(E) exaltador. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21 - Restaurações com resina composta têm sido 
cada vez mais utilizadas, sendo a técnica aperfeiço-
ada com a finalidade de melhorar seu desempenho 
clínico. Ultimamente, tem sido recomendada a apli-
cação de digluconato de clorexidina de 0,04% a2% 

sobre a dentina após o condicionamento áci-
do,durante 2 minutos, com a finalidade de 
(A) fazer a desinfecção da cavidade antes da inser-
ção do material restaurador. 
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(B) eliminar estreptococos do grupo mutans 
que,eventualmente, possam ainda restar na cavida-
de, já que os estreptococos do grupo mutans são 
especialmente sensíveis à ação da clorexidina. 

(C) inibir a ação das metaloproteinases (MMP), pois 
acondicionamento com ácido fosfórico a 37% dissol-
ve e remove o tecido mineral protetor das fibras de 
colágeno, produzindo um complexo resina –colágeno 
suscetível à ação das metaloproteinases. 
(D) neutralizar a ação do ácido através da utilização 

de uma substância altamente catiônica. As molécu-
las de clorexidina se ligam às macromoléculas áci-
das,neutralizando-as. 
(E) evitar a sobrevivência de microrganismos anae-

róbios sob a restauração o que levaria à perda pre-
coce. A clorexidina é especialmente indicada já que 
apresenta substantividade, prolongando sua ação 

por até 7 dias após sua aplicação. 
 
22 - O programa do Ministério da Saúde, “Brasil 
Sorridente”, ampliou o acesso da população aos 
serviços da Atenção Básica em Saúde Bu-
cal,principalmente por meio das equipes de Saúde 
Bucal na Estratégia Saúde da Família, e também à 

Atenção Especializada em Saúde Bucal. O Ministério 
da Saúde estabeleceu critérios de referência e con-
tra-referência entre a Atenção Básica / Saúde da 
Família e os Centros de Especialidades Odontológi-
cas (CEO). Em relação à especialidade clínica, Esto-
matologia, assinale a alternativa correta. 

(A) O planejamento do atendimento odontológico do 
paciente oncológico que será submetido à radiotera-
pia ou à quimioterapia é de responsabilidade exclu-
siva dos serviços de alta complexidade. 
(B) A atenção básica deve restringir seu atendimen-
to em relação a lesões de baixa complexidade e alta 
prevalência na mucosa bucal, fazendo apenas seu 

diagnóstico e tratamento, como é o caso de lesões 
como a hiperplasia fibrosa inflamatória, a estomatite 
protética, a herpes recorrente, a gengivo- estomati-
te herpética primária e a candidose. Os procedimen-
tos como biópsia e citologia exfoliativa deverão ser 
realizados exclusivamente na atenção secundária  
eterciária. 

(C) Quando o exame físico não for suficiente para o 
diagnóstico de possíveis lesões ósseas, deve-se ini-

ciar o seu „rastreamento‟ preferencialmente pela 
radiografia panorâmica, evitando-se múltiplas expo-
sições da radiografia periapical. Caso não seja sufi-
ciente,procede-se a complementação com a radio-

grafia periapical da região suspeita de anormalidade. 
(D) A preservação de lesões encaminhadas às Uni-
dades de Referência deve ser feita sempre na Aten-
ção Secundária, sendo a realização de exames com-
plementares adicionais definidas conforme as hipó-
teses diagnósticas e as redes de fluxos estabelecidos 
entre os serviços. 

(E) Caso seja diagnosticada uma lesão em tecido 
mole com suspeita de malignidade, o paciente deve 
ser encaminhado aos serviços de referência, tendo-
se o cuidado de não realizar qualquer tipo de aten-
dimento(adequação do meio bucal, remoção de res-

tos radiculares etc.) antes da avaliação do especia-
lista pelo risco de grave comprometimento do siste-
ma imunológico. 
 

23 - Com base na organização do cuidado de uma 
equipe de Saúde da Família a partir dos problemas 
identificados,avalie as afirmativas a seguir: 
I- O caminho para a realização de um trabalho em 
equipe passa por um processo de intermediação e 
construção coletiva. 

II- A organização do cuidado deve levar em conside-
ração a realidade local. 
III- A gerência do cuidado prestado pela equipe de 
Saúde da Família envolve todos os membros da 

equipe. 
Está correto o que se afirma em: 
(A) I, apenas; 

(B) I e III, apenas; 
(C) I e II, apenas; 
(D) II e III, apenas; 
(E) I, II e III. 
 
24 - Na exodontia de terceiros molares inferiores,o 
seguinte fator normalmente torna o procedimento 

cirúrgico mais complexo: 
(A) ausência de impactação; 
(B) raízes curtas e fusionadas; 
(C) impactação vertical; 
(D) impactaçãomesioangular; 
(E) impactaçãodistoangular. 

 
25 -Conforme o Art. 53, do Capítulo X, do Código de 
Processo Ético Odontológico, a reabilitação para 
apena de "advertência confidencial, em aviso reser-
vado" é de: 
(A) dois anos 
(B) três anos 

(C) quatro anos 
(D) dois anos e seis meses 
(E) um ano 
 
26 -Conforme o Art. 33, do Código de Processo 
Ético Odontológico, a nulidade ocorrerá nos casos: 
I – Por preterição da intimação ou notificação das 

partes; 
II – Por omissão de formalidade que constitua ele-

mento essencial do processo; 
III – Por preterição da citação do acusado. 
Quais alternativas acima estão corretas? 
(A) apenas I 

(B) apenas II 
(C) apenas I e III 
(D) apenas II e III 
(E) todas as alternativas estão corretas 
 
27 - Para avaliar a quantidade de tecido perdido na 
doença periodontal e também identificar a extensão 

apical da lesão inflamatória, os seguintes parâme-
tros devem ser avaliados, EXCETO: 
(A) profundidade de bolsa (profundidade desonda-
gem). 
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(B) nível de inserção (sondagem do nível de inser-
ção). 
(C) envolvimento de furca. 
(D) mobilidade dentária. 

(E) presença de halitose. 
 
28 - A concentração ótima de flúor na água de con-
sumo deve variar entre _________ de acordo com a 
temperatura média anual da região em questão, 
para que os benefícios do flúor sejam alcançados 

sem risco de fluorose dental. Marque a alternativa 
que completa o enunciado acima: 
(A) 0,4 e 2,8 ppmF. 
(B) 0,2 e 0,9 ppmF. 

(C) 0,7 e 1,2 ppmF. 
(D) 1,2 e 3,0 ppmF 
(E) 1,4 e 3,0 ppmF 

 
29 - Para realização de uma restauração Classe II 
no elemento 16 é indicado o uso de isolamento ab-
soluto. O grampo utilizado para tal procedimento é 
o: 
(A) 200. 
(B) 207. 

(C) 209. 
(D) 210. 
(E) 211 
 
30 - Segundo o Código de Ética Odontológica, cons-
titui um dos deveres fundamentais do cirurgião-

dentista,EXCETO: 
(A) Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético 
da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da 
profissão; 
(B) Exercer a profissão mantendo comportamento 
digno; 
(C) Guardar segredo profissional; 

(D) Intervir, quando na qualidade de perito ou audi-
tor, nos atos de outro profissional que esteja come-
tendo infração ética. 
(E)Nenhuma das alternativas 
 
31 - Sobre cárie classe V, marque a alternativa cor-
reta: 

(A) Cárie nas faces proximais dos pré-molares e 
molares. 

(B) Cárie no terço gengival, não de cicatrículas, da 
face vestibular 
(C) Cárie em regiões de má coalescência de esmal-
te, cicatrículas e fissuras, na face oclusal de prémo-

lares e molares. 
(D) Cárie nas faces proximais dos incisivos e cani-
nos, sem remoção do ângulo incisal. 
(E) Nenhuma das alternativas 
 
32 - Dentre as propriedades das restaurações feitas 
de amálgama, é correto afirmar que: 

(A) o excesso de mercúrio na liga afeta a resistência 
de amálgamas sem a fase gama 2 
(B) a presença da fase gama 2 de presa do amál-
gama aumenta a longevidade clínica do material 

(C) as ligas de amálgama com zinco apresentam a 
vantagem de não serem sensíveis à contaminação 
por água 
(D) as ligas com baixo teor de cobre não apresen-

tam a fase gama 2 
(E) Nenhuma das alternativas 
 
33 - Para a realização de uma exodontia do elemen-
to dentário 27 é necessário anestesiar os seguintes 
nervos: 

(A) Alveolar superior médio e Palatino anterior; 
(B) Alveolar superior médio e Palatino posterior; 
(C) Alveolar superior posterior e Palatino posterior; 
(D) Alveolar superior posterior e Palatino anterior; 

(E) Alveolar superior posterior e Nasopalatino. 
 
34 -A remoção de elementos dentários do processo 

alveolar utiliza vários princípios mecânicos e disposi-
tivos simples como a alavanca. Com relação à utili-
zação de elevadores (alavancas) para exodontia é 
CORRETO afirmar: 
(A) São contra indicados nos casos de exodontia  de 
restos radiculares; 
(B) Podem ser utilizados como cunhas para expandir 

o osso alveolar; 
(C) Devem ser usados após a luxação inicial do den-
te com o fórceps; 
(D) Aumentam o risco de fraturas radiculares; 
(E) Só são indicados para exodontia de dentes mul-
tirradiculares. 

 
35 -Considerando o disposto no Código de Ética 
Odontológico, marque V quando verdadeiro e F 
quando falso e assinale a alternativa correta: 
( ) O profissional condenado por infração ética ape-
na prevista no artigo 40 do Código de Ética Odonto-
lógico, poderá ser objeto de reabilitação, na forma 

prevista no Código de Processo Ético Odontológico. 
( ) Além das penas disciplinares previstas no Código 
de Ética Odontológico, também poderá ser aplicada 
pena pecuniária a ser fixada pelo Conselho Federal, 
arbitrada em no mínimo 25 (vinte e cinco)vezes o 
valor da anuidade. 
( ) O especialista, atendendo a paciente encaminha-

do por cirurgião-dentista, atuará somente na área 
de sua especialidade. 

(A) V, F, V. 
(B) F, F, V. 
(C) F, V, F. 
(D) V, V, V. 

(E) V, V, F. 
 
36 -São doenças gengivais de origem fúngica: 
I. Eritema gengival linear. 
II. Histoplasmose. 
III. Herpes gengival recorrente. 
(A) Somente os itens I e II estão corretos. 

(B) Somente o item I está correto. 
(C) Somente o item II está correto. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
(E) Somente os itens I e III estão corretos. 
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37 -Na prevenção da cárie dentária é comum a rea-
lização de bochechos com flúor. Dentre as alternati-
vas abaixo assinale aquela onde consta a forma 
correta para sua realização: 

(A) Bochechos diários com solução de 3,0% de fluo-
reto de sódio neutro. 
(B) Bochechos semanais com solução de 0,2% de 
fluoreto de sódio. 
(C) Bochechos semanais com solução de 0,03% de 
fluoreto de sódio. 

(D) Bochechos diários com solução de 2,0% de fluo-
reto de sódio neutro. 
(E) Bochechos esporádicos com solução de 1,5% de 
fluoreto de sódio. 

 
38 - Sobre a atuação dos profissionais de odontolo-
gia que trabalham no Programa Saúde da Família, 

considere as afirmativas a seguir. 
I. Cabe ao cirurgião-dentista a realização do plane-
jamento das ações que serão desenvolvidas pela 
equipe. 
II. O trabalho desenvolvido pela equipe de odonto-
logia inclui visitas domiciliares e procedimentos cu-
rativo sem acamados. 

III. O trabalho desenvolvido pela equipe de odonto-
logia inclui ações de promoção e prevenção em dife-
rentes espaços sociais. 
IV. O coordenador de saúde bucal municipal define 
quem serão as pessoas atendidas pelo serviço de 
odontologia. 

Assinale a alternativa correta. 
(A) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
(B) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
(D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
(E) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas 
 

39 - O flúor é largamente utilizado na Odontologia, 
em diversas formas e veículos.Com relação ao flúor, 
assinale a alternativa correta. 
(A) É eficiente para a desmineralização do esmalte 

dentário. 
(B) Impede a iniciação da doença cárie dentária. 
(C) Impede a formação da placa dental. 
(D) Impede a transformação de açúcares em ácidos. 
(E) É eficiente na redução da progressão da doença 
cárie dentária. 

40 - A atuação profissional em odontologia requer 
Conhecimentos, habilidades e atitudes bem sedi-
mentados.Durante o exercício profissional, o cirur-
gião-dentista está sujeito a responder questiona-

mentos legais relacionados a suas condutas e práti-
cas profissionais.Com base nos conhecimentos sobre 
responsabilidade profissional e aspectos legais do 

exercício da profissão de cirurgião-dentista, conside-
re as afirmativas a seguir. 
I. O paciente que se considera prejudicado em um 
tratamento odontológico poderá entrar com ação 
cível contra o cirurgião-dentista. 
II. O paciente que sofrer lesões corporais devido a 
imperícia, imprudência ou negligência do cirurgião--

dentista poderá recorrer a ações penais. 
III. O exercício de práticas odontológicas pelo cirur-
gião-dentista é inquestionável por meio de ações 
penais. 
IV. O atestado emitido sem a efetiva prática dos 
atos profissionais constitui crime previsto no Código 

Penal Brasileiro. 
Assinale a alternativa correta. 
(A) Somente as afirmativas I e IV são corretas. 
(B) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
(C) Somente as afirmativas III e IV são corretas. 
(D) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
(E) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
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