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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

MOTORISTA 

CATEGORIA “D” 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Matemática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 

As regras de comportamento social, mesmo quando refletem a vontade da grande maioria 1 

dos membros de um grupo social, são vistas sempre como limitações que restringem a liberdade 2 

individual. Entretanto é preciso ter em conta, antes de tudo, que o ser humano é associativo por 3 

natureza. Isso já foi afirmado há mais de dois mil anos pelo filósofo grego Aristóteles, quando 4 

escreveu que "o homem é um animal político", querendo dizer, em linguagem de hoje, que o ser 5 

humano é um animal que não vive fora da sociedade. 6 

Cada ser humano é um indivíduo e tem seus direitos próprios, mas nenhum pode viver 7 

sem a companhia e o apoio de outros indivíduos, que têm os mesmos direitos fundamentais. Isso torna 8 

indispensável a convivência permanente, e é por esse motivo que existem as sociedades humanas. 9 

Como todos os seres humanos são livres e cada um tem sua individualidade, a convivência 10 

é fonte permanente de divergências e de conflitos. Para que seja possível a convivência harmônica, 11 

necessária e benéfica, é indispensável que existam as regras de organização e de comportamento 12 

social. Essas regras não devem ser impostas por uma pessoa ou por um grupo social sem a 13 

participação dos demais membros da sociedade, pois isso afrontaria o direito à igualdade. Assim, por 14 

mecanismos democráticos, respeitando a liberdade e a igualdade de todos, são fixadas as regras. E 15 

aquelas consideradas mais importantes são de obediência obrigatória. É assim, e para isso, que nasce 16 

o direito e é desse modo que se estabelece uma organização justa para a sociedade humana 17 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. In: Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna. 

 

 

 

 

 



01) Marque a alternativa que apresenta o nome 

como núcleo do predicado. 

 

(A) “...que se estabelece uma organização justa 

para a sociedade humana” (L.17). 

(B) “...nenhum pode viver sem a companhia e o 

apoio de outros indivíduos” (L.7/8) 

(C) “...cada um tem sua individualidade.” (L.10). 

(D) “...todos os seres humanos são livres” (L.10) 

 

02)  “Essas regras não devem ser impostas 

por uma pessoa” (L.13). 

 

Transpondo a frase acima para voz ativa, a 

expressão verbal fica da seguinte forma: 

 

(A) deverá impor 

(B) devia impor 

(C) deve impor 

(D) devia impor 

 

03) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “liberdade” (L.2) 

(B) “indivíduo” (L.7) 

(C) “direito” (L.14) 

(D) “participação” (L.14) 

 

04) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “o ser humano não vive fora da sociedade.” 

(L.5/6) 

(B) “aquelas são de obediência obrigatória.” (L.16) 

(C) “o ser humano é um animal” (L.5/6) 

(D) “o ser humano é associativo” (L.3) 

 

05) Funciona no texto como agente da ação verbal 

a expressão: 

 

(A) “à  igualdade” (L.14) 

(B) “pelo filósofo grego Aristóteles” (L.4) 

(C) “todos os seres humanos” (L.10). 

(D) “importantes” (L.16). 

 

06) Há equivalência entre o termo transcrito e o 

que ele significa em: 

 

(A) “mesmo” (L.1) - conclusão 

(B) “Assim” (L.14) - conformidade 

(C) “mas” (L.7) - conclusão 

(D) “Entretanto” (L.3) - ressalva 

 

 

 

 

07) O termo em destaque é sujeito em: 

 

(A) “nasce o direito” (L.16/17) 

(B) “Isso torna indispensável a convivência 

permanente,” (L.8/9) 

(C) “Isso já foi afirmado (...) pelo filósofo grego 

Aristóteles” (L.4). 

(D) “...mesmo quando refletem a vontade da 

grande maioria” (L.1). 

 

08) A alternativa que apresenta um adjetivo em 

destaque com valor temporal é: 

 

(A) “...limitações  que  restringem   a liberdade 

individual.” (L.2/3). 

(B) “...Para que seja possível a convivência 

harmônica” (L.11) 

(C) “a convivência é fonte permanente de 

divergências e de conflitos.” (L.10/11). 

(D) “que têm os mesmos direitos fundamentais.” 

(L.8) 

 

09)  

 

 

 

 

 

Sobre a frase acima, pode-se afirmar: 

 

(A) O vocábulo “que” é morfologicamente 

classificado como conjunção integrante. 

(B) A expressão “as sociedades humanas” 

completa o sentido do verbo existir. 

(C) Em “existem as sociedades humanas” é 

uma oração sem sujeito. 

(D) A expressão “as sociedades humanas” é 

sujeito do verbo existir. 

 

10) Assinale a alternativa em que todas as palavras 

recebem acento gráfico em obediência ao 

mesmo princípio. 

 

(A) “próprios” (L.7) e “indivíduos” (L.8). 

(B) “divergências” (L.11) e harmônica (L.11). 

(C) “próprios” (L.7) e  “político” (L.5). 

(D) “obrigatória” (L.16) e  “benéfica” (L.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...e é por esse motivo que existem as 

sociedades humanas.” (L.9). 
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11) Observe: 

 
I. “Isso torna indispensável a convivência 

permanente” (L.8/9). 
II. “Isso já foi afirmado  pelo filósofo grego 

Aristóteles.” (L.4). 
III. “...o ser humano é associativo por natureza.” 

(L.3/4). 

 
Com relação aos tipos de predicados, tem-se: 
 
(A) I. Predicado nominal 

II. Predicado Verbal 
III. Predicado Nominal. 

(B) I. Predicado verbo-nominal 
II. Predicado  Nominal 
III. Predicado Nominal. 

(C) I. Predicado verbo-nominal 

II. Predicado Verbal 
III. Predicado Nominal. 

(D) I. Predicado verbo-nominal 

II. Predicado Verbal 
III. Predicado  verbo-nominal 

 
12) Assinale a alternativa em que a palavra 

apresenta hiato. 
 
(A) “convivência” (L.11) 

(B) “maioria” (L.1). 
(C) “direitos” (L.8). 
(D) “igualdade” (L.14) 
 
13) As palavras “demais” (L.14), “filósofo” (L.4) e 

“obrigatória” (L.16) são respectivamente: 

 
(A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 
(B) Oxítona – paroxítona – proparoxítona 
(C) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 
(D) Oxítona – proparoxítona – paroxítona 
 
14) Os grupos de  letras encontrados na palavra 

“membros” (L.2) são classificados como:  
 
(A) Apenas encontros consonantais 
(B) Encontro consonantal e dígrafo, 

respectivamente. 
(C) Dígrafo e encontro consonantal, 

respectivamente. 

(D) Apenas dígrafos 
 

15) Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um ditongo decrescente, um 
hiato e um dígrafo. 

 

(A) “devem” (L.13), “afrontaria” (L.14), 
“humanos” (L.10) 

(B) “indivíduo” (L.7), “social” (L.1), “esse” (L.9) 
(C) “direito” (L.14), “próprios” (L. 7), “Assim” 

(L.14) 
(D) “restringem” (L.2), “foi” (L.4), “estabelece”  

(L.17) 
 

 

 

 

QUESTÕES MATEMÁTICA – 16 a 20 

 

 

16) São números pares, EXCETO: 

 

(A) 984 

(B) 635 

(C) 332 

(D) 558 

 

17) 46% de 1500 é: 

 

(A) 694 

(B) 697 

(C) 690 

(D) 698 

 

18) São divisores de 60, SALVO: 

 

(A) 13 

(B) 12 

(C) 15 

(D) 2 

 

19) Qual o resultado da expressão matemática 

abaixo: 

 

5x 67 – 45 x 83 + 9³ 

 

(A) - 2107 

(B) - 2671 

(C) - 2341 

(D) - 3678 

 

20) 63 metros equivalem a: 

 

(A) 630.000 centímetros. 

(B) 630 centímetros. 

(C) 6.300 centímetros. 

(D) 63.000 centímetros. 
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QUESTÕES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DA ÁREA – 21 a 40 

 

21) O sistema de suspensão é considerado o 

sistema que mantém o carro de “pé”. Este 

sistema pode ser comparado com os 

mecanismos móveis naturais. Todos abaixo são 

componentes principais do sistema de 

suspensão, EXCETO. 

 

(A) Amortecedor, molas e bieletas. 

(B) Articulação esférica (pivô) e tensor 

(C) Bandeja e Barra estabilizadora 

(D) Comutador, alternador, catalisador. 

 

22) Como é chamado o componente do sistema de 

suspenção caracterizado como o local onde as 

molas e o amortecedor ficam apoiados? 

 

(A) Barra estabilizadora 

(B) Tensor 

(C) Bandeja 

(D) Bieletas 

 

23) É uma máquina elétrica giratória que 

transforma a energia mecânica fornecida pelo 

motor em energia elétrica. Sua finalidade é 

fornecer a energia necessária para recarregar 

a bateria e alimentar os consumidores, como 

faróis, rádios, etc. durante o funcionamento do 

motor. Este texto se refere 

 

(A) Ao motor de partida 

(B) A Bateria 

(C) Ao comutador 

(D) Ao alternador 

 

24) Leia o texto abaixo e assinale a que peça do 

sistema de direção ele está se referindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) As válvulas 

(B) As câmaras de pressão 

(C) As barras de torção 

(D) As cremalheiras 

25) Os procedimentos de primeiros socorros para 

hemorragia causada por ferimentos na pele são 

todos abaixo, EXCETO. 

 

(A) Fazer um garrote amarrando um tecido limpo 

diretamente na ferida ou alguns centímetros 

acima da lesão 

(B) Se for localizada no braço ou na perna 

recomenda-se mantê-la elevada para diminuir 

a saída de sangue 

(C) Se a lesão for localizada no abdômen e não for 

possível fazer o garrote, recomenda-se colocar 

um pano limpo em cima da lesão e pressionar 

para que o sangue não saia. 

(D) Retire o objeto que eventualmente esteja 

encravado no local da hemorragia logo após 

faça pressão ao redor, ou amarre algo a redor 

de forma a tentar minimizar o fluxo de sangue. 

 

26) Em um acidente em que haja vítimas com 

fraturas os primeiros socorros nesse caso 

incluem: 

 

I. Num primeiro momento o socorrista deve 

tentar endireitar uma fratura ou colocar o osso 

no lugar 

II. Em caso de fratura do pescoço e coluna não 

mexer na vítima e dizer para ela não se mexer, 

mesmo que tenha dor, para diminuir o risco de 

lesões graves na coluna; 

III. Imobilizar a região fraturada com tábuas, 

ataduras ou lençóis, como mostram as 

imagens; 

IV. Em caso de fratura exposta, em que o osso 

perfura a pele, cobrir o ferimento, de 

preferência com gaze esterilizada ou um pano 

limpo. Se houver um sangramento muito 

intenso, fazer compressão na região fraturada 

com panos limpos. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas I, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

 

As ________ do cilindro de trabalho são 
responsáveis pelo fluxo de fluido dentro da caixa de 
direção. 

Conforme o volante é esterçado para a direita ou 
para a esquerda, ela determina a quantidade de óleo e o 
sentido de passagem do óleo dentro das câmaras de 
pressão. 

Elas possuem basicamente: uma entrada de fluido 
sob pressão vinda da bomba, uma saída de fluido para o 
reservatório, permitindo o fluxo de fluido constante no 
circuito hidráulico, uma saída da câmara de pressão 
esquerda e um retorno da câmara de pressão direita. 
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27) O choque acontece quando o fluxo de oxigênio 

para as células do corpo diminui ou para por 

completo. Ele vai aumentando gradativamente 

e causando danos nos tecidos de acordo com 

sua extensão, até o momento em que o 

coração não recebe oxigênio suficiente e para 

de bater, causando a morte. Todos os 

procedimentos abaixo devem ser utilizados no 

caso de estado de choque, EXCETO. 

 

(A) Deite a vítima de costas. Afrouxe as roupas no 

pescoço, no peito e na cintura. Em seguida, 

verifique se há prótese dentária, objetos ou 

alimento na boca e retire-os. 

(B) Eleve as pernas da vítima em relação ao 

restante do corpo com uma almofada ou 

qualquer outro objeto (se não houver fraturas 

ou ferimentos no tórax e na cabeça) 

(C) Se ela estiver inconsciente, ou se estiver 

consciente, mas sangrando pela boca ou pelo 

nariz, deite-a de rosto para cima. 

(D) Caso a vítima pare de respirar, inicie a 

respiração boca a boca. Coloque a cabeça dela 

para trás, para que a língua não bloqueie a 

passagem de ar e tampe as narinas dela. Sopre 

dentro da boca da vítima até ver o peito se 

mexer. Repita o procedimento até a 

emergência chegar. 

 

28) Todos abaixo são tipos de acidentes adotados 

pelo DENATRAN para descrevê-los e classificá-

los, EXCETO. 

 

(A) Colisão e abalroamento 

(B) Frenagem de impacto e rolagem 

(C) Tombamento e capotagem 

(D) Atropelamento e choque com objeto fixo 

 

29) Dirigir com segurança requer uma boa dose de 
informação de fatos concretos. Esse 
conhecimento inclui o pronto reconhecimento 
de riscos e a maneira de defender-se contra 
eles. Todas as afirmações abaixo sobre direção 
defensiva estão corretas, EXCETO. 

 
(A) As condições adversas do motorista são: 

estado alcoólico, sono, audição e visão 
deficientes. 

(B) Durante o percurso de descida em serra, o 
condutor deve deixar o veículo em marcha 
reduzida. 

(C) A fim de evitar colisão na traseira com o veículo 
da frente, o condutor deve sempre procurar 
manter distância compatível e segura. 

(D) A distância de frenagem é definida como aquela 

que permite ao condutor uma manobra de 

emergência. 

 

30) A placa abaixo adverte o motorista de que há 

 

 

 

(A) Estreitamento de Pista à Direita 

(B) Estreitamento de Pista à Esquerda 

(C) Pista Estreita 

(D) Mão Dupla a Esquerda 

 

31)  As placas de sinalização abaixo advertem os 

motoristas respectivamente de 

 

  

(A) Junções Sucessivas Contrárias 1ª à Direita; 

Confluência à Direita; Bifurcação em "T"; Pista 

Estreita. 

(B) Início de Pista Dupla; Estreitamento de Pista ao 

Centro; Cruzamento de Vias; Fim de Pista 

Dupla. 

(C) Início de Pista Dupla; Confluência à Direita; 

Passagem de Nível sem Barreira; Passagem de 

Nível com Barreira. 

(D) Pista Escorregadia; Início de Pista Dupla; Mão 

Dupla; Fim de Pista Dupla. 

 

32) O motorista ao se deparar com a placa de 

regulamentação abaixo entende que é: 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Largura Máxima Permitida 

(B) Carga Máxima Permitida 

(C) Altura Máxima Permitida 

(D) Comprimento Máximo Permitido 
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33) O condutor de veículo destinado à condução de 

escolares deve satisfazer os seguintes 

requisitos abaixo, EXCETO. 

 

(A) Ter idade superior a vinte anos; 

(B) Ser habilitado na categoria D;  

(C) Não ter cometido nenhuma infração grave ou 

gravíssima, ou ser reincidente em infrações 

médias durante os doze últimos meses;  

(D) Ser aprovado em curso especializado, nos 

termos da regulamentação do CONTRAN. 

 

34) Os veículos especialmente destinados à 

condução coletiva de escolares somente 

poderão circular nas vias com autorização 

emitida pelo órgão ou entidade executivo de 

trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 

exigindo-se, para tanto: 

 

I. Registro como veículo de passageiros bem 

como inspeção semestral para verificação dos 

equipamentos obrigatórios e de segurança;  

II. Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com 

quarenta centímetros de largura, à meia altura, 

em toda a extensão das partes laterais e 

traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, 

em preto, sendo que, em caso de veículo de 

carroçaria pintada na cor amarela, as cores 

aqui indicadas devem ser invertidas;  

III. Equipamento registrador instantâneo alterável 

de velocidade e tempo e cintos de segurança 

em número inferior à lotação;  

IV. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela 

dispostas nas extremidades da parte superior 

dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas 

na extremidade superior da parte traseira além 

de outros requisitos e equipamentos 

obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) Apenas I, II e IV estão corretas 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) I, II, III e IV estão corretas. 

 

 

35) As penalidades serão impostas ao condutor, ao 

proprietário do veículo, ao embarcador e ao 

transportador, salvo nos casos estabelecidos 

no CTB. Todas as afirmações sobre as 

penalidades de acordo com o Código de 

Transito Brasileiro estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Ao condutor caberá a responsabilidade pelas 

infrações decorrentes de atos praticados na 

direção do veículo. 

(B) O embarcador é responsável pela infração 

relativa ao transporte de carga com excesso de 

peso nos eixos ou no peso bruto total, quando 

simultaneamente for o único remetente da 

carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura 

ou manifesto for inferior àquele aferido 

(C) A imposição da penalidade de suspensão do 

direito de dirigir não elimina os 20 (vinte) 

pontos computados para fins de contagem 

subsequente. 

(D) Quando ocorrer a suspensão do direito de 

dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será 

devolvida a seu titular imediatamente após 

cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. 

 

36) Os candidatos poderão habilitar-se nas 

categorias de A a E, obedecida à gradação 

correspondente. Assim o condutor de veículo 

motorizado utilizado em transporte de carga, 

cujo peso bruto total exceda a três mil e 

quinhentos quilogramas se habilitará em qual 

categoria? 

 

(A) B 

(B) C 

(C) D 

(D) E 

 

37) Quanto à tração os veículos classificam-se nos 

citados abaixo, EXCETO. 

 

(A) Automotor e elétrico;  

(B) De propulsão humana;  

(C) De tração animal; 

(D) Especial 
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38) É assegurada ao pedestre a utilização dos 

passeios ou passagens apropriadas das vias 

urbanas e dos acostamentos das vias rurais 

para circulação, podendo a autoridade 

competente permitir a utilização de parte da 

calçada para outros fins, desde que não seja 

prejudicial ao fluxo de pedestres. No que se 

referem ao pedestre todas as afirmações 

abaixo estão corretas de acordo com o Código 

de Trânsito Brasileiro, EXCETO. 

 

(A) Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras 

de arte a serem construídas, e não havendo 

passeio destinado à circulação dos pedestres, 

estes deverão usar o acostamento. 

(B) Os pedestres que estiverem atravessando a via 

sobre as faixas delimitadas para esse fim terão 

prioridade de passagem, exceto nos locais com 

sinalização semafórica, onde deverão ser 

respeitadas as disposições deste Código. 

(C) O ciclista desmontado empurrando a bicicleta 

equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. 

(D) Onde houver obstrução da calçada ou da 

passagem para pedestres, o órgão ou entidade 

com circunscrição sobre a via deverá assegurar 

a devida sinalização e proteção para circulação 

de pedestres. 

 

39) De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 

ao regular a velocidade, o condutor deverá 

observar constantemente as condições físicas 

da via, do veículo e da carga, as condições 

meteorológicas e a intensidade do trânsito, 

obedecendo aos limites máximos de velocidade 

estabelecidos para a via, além de:  
 

I. Não obstruir a marcha normal dos demais 

veículos em circulação sem causa justificada, 

transitando a uma velocidade anormalmente 

reduzida;  

II. Sempre que quiser diminuir a velocidade de 

seu veículo deverá antes certificar-se de que 

pode fazê-lo sem risco nem inconvenientes 

para os outros condutores, a não ser que haja 

perigo iminente;  

III. Indicar, de forma clara, com a antecedência 

necessária e a sinalização devida, a manobra 

de redução de velocidade. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II e III estão corretas 

(D) Apenas I e III estão corretas 

40. O sistema de transmissão, tanto mecânica 

como automática é composto por um conjunto 

de componentes com características de serem 

robustas e resistentes, a fim de transmitirem 

toda a força e toque para os motores, dentre 

estes elementos podemos citar o diferencial 

que é uma autopeça responsável pela divisão 

do toque entre os semieixos do carro 

independentemente de suas velocidades de 

rotação. Assinale a alternativa em que esta 

peça estar. 

 

 

 

 

 

A)  

B)  

C)  

D)  


