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Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 50 (cinqüenta) questões que compõem a prova escrita objetiva
numeradas seqüencialmente e também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

1-

Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja
correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre
alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às
respostas.
Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma
alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
Você dispõe de 9-:<;=>#?A@<BC%DB@<>#E para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas, conforme disposto no item
6.16 do edital de abertura.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 45 (quarenta e cinco) minutos do
seu início, conforme disposto no item 6.17 do edital de abertura.
Será eliminado do concurso, dentre outras situações, o candidato que: deixar o local de realização da prova sem a devida
autorização, tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes, proceder de forma a
tumultuar a realização das provas, estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer
meio, e utilizar-se de material não autorizado, conforme disposto no item 6.13 do edital de abertura.
Os três últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão retirar-se da sala simultaneamente, conforme disposto no
item 6.18 do edital de abertura.
O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha de resposta devidamente assinada e o
caderno de provas , podendo reter para si, apenas a folha para demarcação de suas respostas, que se encontra logo abaixo.
As provas aplicadas estarão disponibilizadas no site www.aocp.com.br no primeiro dia útil subseqüente a aplicação das provas.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à polícia federal, que tomará as medidas cabíveis,
FGIHKJL MIH!N%OKP
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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a)
b)
c)
d)
e)

ao mundo tecnológico e científico.
à sociedade e instituições comunitárias.
a empresas privadas e instituições públicas.
ao mundo do trabalho e a prática social.
à inclusão social e digital de todos os indivíduos.
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a)

b)
c)
d)
e)

Elaborar e executar políticas e planos educacionais, em
consonância com as diretrizes e planos nacionais de
educação, integrando e coordenando as suas ações e as
dos seus Municípios.
Aferir a qualidade do ensino em todas as esferas
educacionais, inclusive em estância federal.
São de responsabilidade do estado a conservação de
todos os prédios escolares e fornecimento de merenda
escolar.
O Estado deverá oferecer cursos de capacitação para
todos os educadores, promovendo um aprimoramento de
seu quadro de funcionários.
É função do Estado favorecer o acesso dos educadores a
quaisquer cursos de capacitação, para que o ensino seja
padronizado em todas as instituições de ensino,
respeitando as particulares de cada localidade.

scuY
a)
b)
c)
d)
e)


c> EV>Rx ?y@ w>? v |>#EV
t£ >R>v RB JIY >yRw#>c E
 =Rc~* >V yEc?<VIyV>}cB@IB
}cB~¡B¢>R@ ? v B
R>
u£
H : 9 u C ;=y?A@<>?>)I>E
B$I@Av R>#RycEIBREIB}#yw?<y#E EcERv w>Rx y >

Participar de todas as atividades da escola.
Garantir que os alunos tenham bom rendimento para
serem promovidos.
Zelar pela aprendizagem dos alunos.
Avaliar uma vez por bimestre para detectar possíveis
deficiências na aprendizagem.
Estimular atividades fora da sala de aula para garantir
uma melhor integração entre o aluno e professor,
facilitando o processo de ensino-aprendizagem.
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a)
b)
c)
d)
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25,
29,
30,
21,
32,

32, 54 e 27.
30, 32 e 87.
32, 41 e 87.
22, 35 e 88.
48, 49 e 85.
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a)

b)

Art. 32. O ensino fundamental de 9 (nove) anos, com
matrícula de crianças com idade completa de 5 (cinco)
anos. O ensino será de responsabilidade da federação.
Será gratuito e obrigatório e terá por objetivo a formação
básica do cidadão.
Art. 32. O ensino fundamental passa a ter duração de 9
(nove) anos a partir de 2.007 para que as escolas tenham

c)

d)

e)

tempo de adequação ao novo sistema de ensino. As
crianças serão matriculadas com 05 (cinco) anos
completos no início do amo escolar. O ensino será de
responsabilidade do Estado, sendo assegurada a sua
gratuidade e terá por objetivo a formação do indivíduo.
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório terá duração de
10 (dez) anos a partir de 2.007, devido ao processo de
adequação que todo o sistema de ensino deverá passar.
Os ingressantes serão matriculados com 6 (seis) anos
completos no início do ano escolar. Será assegurada a
gratuidade do ensino e terá por objetivo a formação do
cidadão.
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório deverá
matricular todas as crianças com idade completa de 5
(cinco) anos, para compor o novo sistema de ensino que
vigorará a partir de 06 (seis) de fevereiro de 2.007.
Deverá ser gratuito e terá por objetivo a formação da
sociedade.
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração
de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se
aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação
básica do cidadão.
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nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio,
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre
História e Cultura Afro-Brasileira.
Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio,
oficiais, torna-se obrigatório o ensino sobre História e
cultura Afro-Brasileira.
Nos estabelecimentos de ensino fundamental, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História
e Cultura Afro-Brasileira.
Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio,
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História
e Cultura Afro-Brasileira.
Nos estabelecimentos de ensino médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História
e Cultura Afro-Brasileira.
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a)
b)
c)
d)
e)

Essas
capacidades
devem
ser
ensinadas
sistematicamente e isso ocorre somente no final do
ensino.
As capacidades lingüísticas são ensinadas e adquiridas
na vivência social e ocorre no início da escolarização.
Essas capacidades precisam ser ensinadas na faixa
etária compreendida entre 0 a 4 anos, período em que
ocorre o desenvolvimento cognitivo.
As capacidades lingüísticas precisam ser ensinadas
sistematicamente e isso ocorre, principalmente, nos anos
iniciais da Educação Fundamental.
A língua portuguesa deve ser ensinada em todas as
disciplinas e isso ocorre somente no final do Ensino
Médio.
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2.011.
2.009.
2.010.
2.012.
2.013.
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Educação Especial, Educação Fundamental, Educação
Básica e Educação Superior
Educação básica, formada pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio, além da educação superior.
Educação Básica, formada pela Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio.
Educação Básica, formada pela Educação Infantil e
Especial, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Educação Supletiva, Educação Especial, Educação
Infantil, Educação
Fundamental e Educação Superior.
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avaliativa, realizada bimestralmente para detectar a
capacidade de promoção para o estágio seguinte da
educação escolar.
disciplinativa, realizada semestralmente para familiarizar o
aluno com o sistema de avaliação que será aplicada a ele
nos próximos estágios da educação escolar.
corporativa, com avaliações em grupo e auxiliadas pelo
docente para um melhor rendimento dos alunos.
será de acompanhamento e registro do desenvolvimento
do aluno para fins de promoção ao ensino fundamental.
será de acompanhamento e registro do desenvolvimento
do aluno, sem fins de promoção, mesmo para o ingresso
no ensino fundamental.
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2–3–1
1–2–3
3–1–2
2–1–3
3–2–1

a)
b)
c)
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Escola de Pinhais.
Casa de Instrução.
Escola Antônio de Andrade.
Escola de Formação.
Casa de Letramento.

a)
b)
c)
d)
e)

Caminho de Peabiru.
Caminho de Corremão.
Caminho do Arraial Grande.
Caminho da Graciosa.
Caminho do Itupava.

t£uH

T


cy $=}#>B)y~ v wID>Rv E t}t BwcB@~ynR>#?<>®>¸DIv E#?²@Av >
v wIv }v B=R EcynB$@|RBx ?<>jRy
9n}#B~«>®}#BwE#? @A=B¸IB
I@Av ~yRv @B*yEc?<>Ryx y}v ~yw?B-IByRwcEIv wRB-RywRB~v w>cB

t *
u ]
9
B ~¨>Ek>#?Av |v I>cRycE^}cB~y@} v >v E^yyR@}v I>#EowRBjy@A´ BIB
R>jB@~>c#cB(IB¢ B|RBR>cB >w?<y#EnI>n}cBwcEc?A@ =B)I>
yEc?A@>cR>ZRyU<yR@A@<B >v >~
u=cH EBIy^}>~v wIDB®>R@<>UEI=>cE
?@>wcE>cRycE}cB~y@}v >v E
E#EIv w>x yB¬}>~v wDBÐ;=y
T>#EcE>£|R>µ
u yRx >§@<yv cBzB$wRyµDRB£°y(©/B¦~=IwRv }c´ Iv BzRy
v wID>Rv E


B I@B}y#EcEBjRyZIy~*BI}@>? v >#B BE}#BwDy}v ~ywc?BE
n
y#E}cBx >@yE3>#EcE>|>~)>EyR@u£H ;=y#E#? v B$w>cBE-y@<yIy v wIv IBE
RB@%@<yB@A~>#E}=I@A@Av }=Ix >@<y#E E#EIv w>x yBE-}#Bw?<yRºIBE*}=°>
>RI@<yRwv >cIu y~Ñ<>|RB@<y}yÒ>}#B$wcE#? @A=#cB¬RywB#IyE
Dv Ec?²@Av }>#E
Lu
,=cE}#>ÓRyÔv wB@A~>c#cBÕy~Öv <yR@<yRw#?<y#EÕu x v |@BE
L L u$Q v I? v }cBEBE>Rx =wBE$v EIBw´ |yv E*w>yER}#B$x >
B@~-=Ix >BIyZDIv ²R?<u y#Ey#E^y^;=y#E#?RycE^>Z@<y#ERRyv ?B
L L L u] BE ?y~>#EyEc?A=RR>cBE
BwDycu }v ~ywc?Bnyn=EB¸Ryj$v <yR@<yRw#?<y#En~ycv R>cE®Ry
L u¤?] y~RB
¹
B~>@<>#B×IyØv wB@~>cRyE¿yØyR@EIy} ?Av |>#E
$v y@yw#?yEVEB$I@<yUu =R~~y#ER~-BU>}cBwc?yc}v ~ywc?B <>#?B
u¢HB$= ?<y~>DIv E#?²@Av }cB
¹
wRx v Ey y}cB~I@y#yRwcEB-IB@<yv E#? @B-Ryw>E}v ~*yRwc?B
B¦>Rx =Iwu B ºIwIv }cBBI}=R~yw?BÙ;=y{B¨v wcEy@y¦w>
Dv Ec?²@Av >
G
Ec?<: BCI}cB@A@y£?>E

L ¤
u P
¹
R@B<y#E#EB@Ry|y{RycEcyRwc|IBx |yR@o>#?Av |v I>cRycE¦;=y
<>|B$@<ycc>>3}cB~I@y#yRwcEB\y>lI@? v }#>3IBEl}#x }=x BRu E
uzP~>?y~#?Av }cBEy~n@yx >ccB*>B*?<y~>~yRv B*>~Iv yw?<y
¹
R@B<y#E#EB@ Ry|yZIy~*BwcEc?A@>@ >?A@<>|©#EoIyk?y£?BE
v wc<B$@~>? v |BE |I´ RyBEyB=c? @<BE >#?Av ?A=RyEURykBIRyR@
IBàDB~y~
EBI@<yá>âw>#?A=I@<y>âwBà=cEB
Ry#E}cBwc? @Bx >cB«RyEyR=cE«@yc}=I@EBRE«w>#?A=I@<>Rv EÒw>
yR@ERy}?Av |>Ry;=Ry.Ey}#Bwu ERv RyR@<y}cy@?> y#E#?> >? v ?A=Ry
Ry.EBI@y£|v |R·wR}v >DI=I~>w>

t£ªuW

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I, II, III.
apenas II, III, IV.
apenas III, IV, V.
apenas I, III, V.
apenas II, IV, V.
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portifólios.
textos informativos.
atlas municipal e estadual.
projetos.
situação – problema.
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a)
b)

c)
d)
e)

Ambiente; Universo; Recursos Naturais e Seres Vivos.
Ambiente; Ser Humano e saúde; recursos tecnológicos e
Terra e Universo.
Homem; Terra; Universo e Ambiente.
Ser humano; Terra; Seres Bióticos e seres Abióticos.
Seres Vivos; Recursos tecnológico; Ecossistema e
Universo.
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I, II e III são verdadeiros.
Apenas III, IV e V são verdadeiros.
Todos são verdadeiros.
Apenas III é verdadeiro.
Apenas I, IV e V são verdadeiros.

a)
b)
c)
d)
e)

Educação Física no primeiro ciclo.
História no segundo ciclo
Geografia no primeiro ciclo
Meio Ambiente no primeiro ciclo
Ciências Naturais no segundo ciclo.
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O processo de ensino e aprendizagem em Educação
Física deve contemplar duas variáveis simultaneamente
favorecendo-o pelo desenvolvimento do corpo e da mente
desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.
A Educação Física compõe-se de atividades relativas à
natureza da área física, mental e social, sendo aplicáveis
desde a Educação Básica ao Ensino Superior, sendo
facultativa ao cursos noturnos.
A Educação Física passa por mudanças curriculares
adaptáveis a todos os alunos da Educação Infantil como
atividade lúdica para desenvolver o cognitivo e a
psicomotricidade.
A Educação Física, integrada à proposta pedagógica da
escola, é componente curricular da educação básica,
ajustando-se às faixas etárias e às condições da
população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos.
Nenhuma das alternativas.
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a)

b)
c)
d)
e)
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de raiva, em que ele deixou um tapete atrás da porta,
para consolar sua amada.
em que ela canta sua dor de um amor que lhe disse,
através de um gesto, adeus.
de tristeza misturado com raiva e um pouco de alegria de
ver seu amor partir.
de despedida, pois, certamente, ela mandou seu amor
embora.
claramente de fim de festa de aniversário, como a própria
música diz, quando ele vai embora e ela percebe que se
apaixonou loucamente por ele.

b)
c)

u

Nas linhas 5 a 9, temos uma seqüência de versos que
apresentam um caso de polissíndeto.
Nas linhas 5 a 9, temos uma seqüência de versos que
apresentam um caso de assíndeto, facilmente de ser
confundido com polissíndeto.
Nas linhas 1 e 2, temos um caso de polissíndeto. Neste,
caso, o síndeto aparece apenas uma vez, podendo ser
chamado de monossindético.
Nas linhas 10 a 14, temos um caso de sujeito oculto, pois
ele não está aparente, mas sabemos que se trata do
personagem que está partindo.
Nas linhas 10 a 14, temos um caso de assíndeto.
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concluir que
todos os verbos estão no pretérito perfeito do modo
indicativo.
alguns verbos estão no futuro para indicar a intenção de
dar continuidade a esta história, pois ela, apesar de ter
dito adeus, retornará.
se passarmos o verbo ser, presente na linha 2, para o
futuro do pretérito do modo indicativo, teremos o mesmo
sentido, pois o uso dos dois verbos se dá
indiscriminadamente na língua portuguesa.

e)

£9

a maioria dos verbos está no pretérito perfeito, o que nos
dá a interpretação de uma história já acabada, se formos
localizá-la precisamente num dado momento do tempo.
tudo está no passado e agora ela vive bem sem ele.
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b)

nas linhas 6 a 8, temos um caso de oração subordinada
substantiva aditiva.
nas linhas 6 a 8, temos um caso de oração subordinada
substantiva objetiva, pois o objetivo dela é a vingança.
nas linhas 6 a 8, temos uma oração coordenada
assindética aditiva.
nas linhas 6 a 8, temos um caso de oração coordenada
sindética adversativa, pois ela está muito contrariada com
a partida de seu amor.
nas linhas 6 a 8, temos um caso de oração coordenada
sindética aditiva, em que ações vão se somando através
da presença do síndeto “e”.

c)
d)
e)
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a)

nas linhas 3 e 4, temos o mesmo tipo de oração que nas
linhas 6 a 8, em que orações vão se somando da mesma
forma.
nas linhas 3 e 4, temos um caso de oração coordenada
sindética aditiva oculta, já que podemos pressupor a
presença do síndeto “e”.
nas linhas 16 e 17, temos um caso igual ao que temos
nas linhas 6 a 8.
nas linhas 3 a 5, temos o mesmo caso de oração
subordinada que encontramos em 16 e 17.
nenhuma das alternativas está correta.

b)
c)
d)
e)
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a)
b)
c)
d)
e)

J

A função da palavra amigo, neste verso, é de adjetivar a
palavra beijo.
Amigo é apenas um vocativo, pois o eu-lírico se dirige ao
leitor chamando-o de amigo.
A função da palavra amigo é constituir uma imagem
serena que será quebrada com a palavra escarro, pois o
beijo amigo sucede o escarro.
O escarro é a véspera do beijo amigo, ou ao contrário.
Não importa quem é a véspera do outro. O sentido não
muda.
O sentido não muda se tirarmos as vírgulas da frase.

O eu-lírico não pretende contar sobre seu grande amor.
O eu-lírico não quer contar ao seu amor sobre coisas que
aprendeu nos discos.
O eu-lírico não quer que ouçam os discos, pois eles
trazem informações que foram censuradas pela ditadura
militar.
Se trocarmos as duas primeiras linhas de posição entre
si, alteraremos o sentido do texto.
“Meu grande amor” é um objeto direto.
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a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
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a)
b)
c)
d)
e)

apenas I está correta.
apenas II está correta.
apenas III está correta.
mais de uma assertiva estão corretas.
Nenhuma das assertivas está correta.
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Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Há mais de uma assertiva com erro de concordância.
Nenhuma das assertivas possui erro de concordância.
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b)
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Apenas I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Todas estão corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

Itamar Franco.
Fernando Collor de Mello.
Fernando Henrique Cardoso.
Lula.
José Sarney.

a)
b)
c)
d)
e)

Iraque.
Afeganistão.
Haiti.
Palestina.
Israel.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Todas estão corretas.
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Intensificação do efeito estufa.
Desertificação de algumas áreas.
Derretimento das geleiras da Antártida.
Aumento do buraco na camada de ozônio.
Elevação da temperatura em alguns pontos da Terra.
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a)
b)
c)
d)
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Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas

a)

O filme Tropa de Elite era originalmente um
documentário, derivado do filme Ônibus 174, do mesmo
diretor, que tem como um de seus temas principais o
Bope – Batalhão de Operações Policias Especiais.
Apesar de inúmeras críticas que o filme recebeu no Brasil,
inclusive chegando a ser considerado um filme facista que
fez uma apologia à violência, Tropa de Elite, com apenas
elogios, foi vencedor do festival de Berlim.
Apesar de mal interpretado por alguns veículos de
comunicação, a mensagem do filme é a explicação de
como o Estado corrompe os cidadãos e os incita a
violência.
O sucesso inicial do filme se deu por conta do mercado
pirata de DVDs. Estima-se que mais de dez milhões de
pessoas tenham assistido à versão não-oficial da
produção.
Apesar de Tropa de Elite ter perdido a chance de disputar
a estatueta do Oscar em 2008, o filme ainda pode
concorrer em outras categorias do Oscar.
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Muito embora o chamado “risco Brasil” tenha caído
significativamente em decorrência da política econômica o
Fundo Monetário Internacional ainda não exige do
governo a geração de superávits primários, o que reduz
profundamente a capacidade de investimento público em

b)

c)

d)

e)

setores que podem gerar crescimento do Produto Interno
Bruto.
O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma (em
valores monetários) de todos os bens e serviços finais
produzidos em uma determinada região durante um
período determinado.
O Produto Interno Bruto (PIB) possui a característica de
ser um indicador utilizado na macroeconomia cujo
objetivo é constituído em mensurar a atividade econômica
de uma determinada região.
A economia nordestina, embora já tenha passado pela
etapa em que, sem a ação estimulante de fatores
externos, dificilmente poderia lograr uma taxa de
crescimento que fosse satisfatório. Hoje, após os
incentivos públicos destinados à região, pode-se afirmar
que tal economia já pode caminhar com suas “próprias
pernas”, podendo ser comparada em igualdade com as
regiões sul e sudeste brasileiras.
O Banco Nacional de Desenvolvimento e Social (BNDES)
é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior e tem como objetivo apoiar
empreendimentos
que
contribuem
para
o
desenvolvimento do país.
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a)

b)
c)

d)

e)

A tabela indica o Índice de Desenvolvimento Humano que
é medido na escala de 0 (zero) a 1 (um), sendo que os
países que possuem um valor entre 0,500 a 0,799 são
classificados como detentores de um índice de
desenvolvimento humano médio.
O Brasil, desde 2000, figura entre os países que possuem
um índice de desenvolvimento humano classificado como
alto.
De acordo com os dados da tabela, com exceção do
Brasil, Rússia, Cuba, Uruguai e Argentina, os países
listados possuem um índice de desenvolvimento humano
classificado como alto.
Uma das variáveis do IDH é a saúde, considera a
esperança de vida ao nascer. Tal variável é de extrema
importância na classificação dos países, uma vez que, a
partir dele podemos inferir quais as condições de saúde
pública, investimentos públicos e assistência social que
um país possui.
O IDH é um indicador exclusivamente quantitativo.
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Amsn, Gaim, Kopete.
Amsn, Kopete, Ie MSN.
Msn, Pidgin, Mozilla Thunderbird.
Msn, Gaim, Outlok.
Msn, Aim, Mozila Msn.

uY



yRwc?A@y>E->Rx ?y@ w>F ? HKv |m
>cE- >>Rv RB v Iywc? v Av ;=y=R~®?>~>RwIDB
IyÄ~y~*²@Av >
>}v x ~yRwc?<y yRwR}#B$wc?@>cIBÌyu~
}cB~I=?<>IB@<y#E:yEc?<>#IycERy?@<>R>Rx DRBCI}cBw#|yw}v Bw>Rv E

a)
b)
c)
d)
e)

256 MB.
80 GB.
120 GB.
160 GB.
200 GB.
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POP.
MSN.
SMTP.
FTP.
SSH.
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Outlook, Kmail, Mozilla Thunderbird.
Outlook, Kmail, Internet Explorer.
Kmail, Mozilla Thunderbird, Internet Explorer.
Outlook, MasMail, Mozilla Thunderbird.
Nenhuma dentre as alternativas está correta.
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A janela em foco será fechada.
O Windows Explorer será aberto.
Uma nova pasta será criada.
O menu iniciar em seguida desligar será aberto.
Serão percorridos os itens (programas) na ordem em que
foram abertos.
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1.
10.
100.
1000.
10000.
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a)
b)
c)
d)
e)

7,4.
14,8.
21,6.
29,6.
32,8.
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180º.
170º.
160º.
150º.
Nenhuma das alternativas.
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c)
d)
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a)
b)
c)
d)
e)

212 .
2 −12 .
2 −48 .
2 −36 .
2 −54 .
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x ou y é um número primo.
x é múltiplo de y.
y é divisor de x.
y é divisível por x.
x é divisível por y.

