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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 1 
 
 

VÍTIMAS DOS VIDEOGAMES E COMPUTADORES 
                                            Ciência Hoje – agosto 2000 
 

Um novo fantasma ronda os consultórios pediátricos: 
as lesões músculo-esqueléticas. O alerta vem do médico 
Clóvis Artur Almeida da Silva, responsável pela Unidade 
de Reumatologia Pediátrica, do Instituto da Criança, do 
Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo. Segundo o 
especialista, é cada vez maior o número de pacientes com 
dores e lesões músculo-esqueléticas provocadas pelo uso 
excessivo de videogames e computadores. Os sintomas da 
doença são dores nas mãos e nos punhos, fadiga, 
comportamento agressivo, cefaléia e dores no abdômen, na 
coluna e no tórax. Além disso, o médico alerta para outros 
problemas que podem estar associados ao uso de 
computadores e videogames: a obesidade, o desinteresse 
pelo alimento (anorexia) e as convulsões por 
fotoestimulação, que acontecem em crianças já propensas 
ao problema. 
 
01 - Na primeira linha do texto, o autor compara as lesões 
músculo-esqueléticas a um “novo fantasma”; essa 
comparação se apóia no fato de que: 
 
(A) as lesões referidas só apareceram recentemente, com 

os computadores; 
(B) os fantasmas, como as lesões, produzem medo e 

preocupação; 
(C) as lesões não aparecem nos exames médicos de 

rotina; 
(D) lesões e fantasmas trazem dor aos pacientes; 
(E) os fantasmas são criações da mente infantil. 
 
 
02 - Hospital das Clínicas é uma expressão que aparece 
abreviada entre parênteses: HC. A abreviatura abaixo que 
segue idêntico critério de formação é: 
 
(A) Rio Grande do Norte – RN; 
(B) Amazonas – AM; 
(C) Minas Gerais – MG; 
(D) Rio Grande do Sul – RS; 
(E) Paraíba – PB. 
 

 
 
03 - O fato de o texto mostrar o parecer de um médico do 
Hospital das Clínicas: 
 
(A) indica que essa preocupação já chegou a todos os 

médicos; 
(B) demonstra que as lesões são um fato mais amplo do 

que se imagina; 
(C) traz ao texto certa seriedade e credibilidade; 
(D) comprova que a ciência faz parte de nossa vida 

cotidiana; 
(E) faz com que esse texto possa ser publicado numa 

revista de ciência. 
 
 
04 - Só NÃO se pode dizer das lesões músculo-
esqueléticas que elas: 
 
(A) vêm aparecendo em maior número de pacientes; 
(B) causam problemas de vários tipos; 
(C) aparecem devido ao uso excessivo de videogames; 
(D) aumentaram após a invenção dos computadores; 
(E) são derivadas de dores e de comportamento 

agressivo.  
 
 
05 - “...é cada vez maior o número de pacientes com dores 
e lesões músculo-esqueléticas provocadas pelo uso 
excessivo de videogames e computadores.”; isso quer dizer 
que: 
 
(A) essas lesões vão atingir a todos nós, já que o uso de 

computadores se generalizou; 
(B) só as crianças economicamente privilegiadas são 

atacadas pelas lesões; 
(C) se não se instalassem games nos computadores, as 

lesões não existiriam; 
(D) se o uso de computadores fosse mais disciplinado, as 

lesões se reduziriam; 
(E) os adultos estão imunes a esse tipo de lesão. 
 
 
06 - As convulsões por fotoestimulação devem estar 
ligadas à(o): 
 
(A) luminosidade; 
(B) calor; 
(C) postura; 
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(D) movimento; 
(E) som. 
 
 
07 - Entre os sintomas das lesões, aquele que pertence 
mais ao campo psicológico do que ao físico é: 
 
(A) cefaléia; 
(B) agressividade; 
(C) obesidade; 
(D) anorexia; 
(E) fadiga. 
 
 
08 - Pelo conteúdo e estrutura do texto, pode-se dizer que 
sua preocupação maior é: 
 
(A) ensinar; 
(B) informar; 
(C) prever; 
(D) prevenir; 
(E) atemorizar. 
 
 
09 - No título, ao designar os que sofrem as lesões como 
“vítimas”, o autor do texto: 
 
(A) emite uma condenação dos videogames e 

computadores; 
(B) relata os fatos como noticiário policial; 
(C) insere no texto o jargão médico; 
(D) mostra que a ignorância é a causa real dos males 

apontados; 
(E) indica que só as crianças são afetadas pelas lesões. 
 

TEXTO 2 
 

O MITO DO NATURAL 
          Galileu,abril 2002 

 
Muitos remédios ainda são vendidos sem controle, em 

farmácias e barracas ambulantes. Um exemplo é a 
porangaba, cujo consumo virou moda no ano passado, 
sendo amplamente divulgada e vendida em redes de 
televisão como um emagrecedor natural. De acordo com 
os especialistas, não há nada que comprove sua eficácia. 
 
 
10 - O título do texto 2, “O mito do natural”, já indica que: 
 
(A) os remédios naturais estão sendo usados sem 

controle; 
(B) as farmácias lucram excessivamente com os 

remédios naturais; 
(C) os remédios naturais podem ser fruto de uma ilusão; 

(D) os remédios naturais foram criados por leigos; 
(E) os remédios tradicionais são menos usados que os 

naturais. 
 
11 - “...sendo amplamente divulgada e vendida em redes 
de televisão...”; esse segmento de texto deveria ficar mais 
adequado, se redigido do seguinte modo: 
 
(A) ...sendo divulgada amplamente e vendida em redes de 

televisão...; 
(B) ...sendo divulgada e vendida amplamente em redes de 

televisão...; 
(C) ...sendo divulgada e vendida em redes de televisão 

amplamente...; 
(D) ...sendo divulgada amplamente em redes de televisão 

e vendida...; 
(E) ...sendo vendida amplamente em redes de televisão e 

divulgada... 
 
 
12 - “Muitos remédios ainda são vendidos sem controle”; 
uma outra forma igualmente correta e mais clara de 
veicular-se o mesmo conteúdo da frase destacada é: 
 
(A) Ainda se vende muitos remédios sem controle; 
(B) Vendem-se ainda muitos remédios sem controle; 
(C) Muitos remédios sem controle ainda são vendidos; 
(D) Vende-se muitos remédios ainda sem controle; 
(E) São vendidos sem controle ainda muitos remédios. 
 
 
13 - O fato de muitos remédios serem vendidos em 
“barracas ambulantes” acentua: 
 
(A) a sua pouca eficácia; 
(B) a sua produção caseira; 
(C) o seu status de produto natural; 
(D) a falta de controle na venda; 
(E) o seu caráter de “moda”. 
 
 
14 - Ao dizer que a porangaba não tem sua eficácia 
comprovada, o autor do texto quer dizer que o remédio 
aludido: 
 
(A) não possui fórmula conhecida; 
(B) tem efeitos colaterais danosos; 
(C) não garante os resultados prometidos; 
(D) tem fabricação sem controle científico; 
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(E) possui efeitos positivos, apesar de ser natural. 
 
 
 
 
 

CONTADOR 
 
15 - Com relação aos Planos de Contas adotados pelas 
empresas, é correto afirmar que:   
 
(A) não podem abranger as contas de resultado; 
(B) sua elaboração é livre, desde que a empresa opte por 

utilizar sistemas informatizados; 
(C) devem ser atribuídos códigos alfa-numéricos a cada 

conta, num total de 5 dígitos no máximo; 
(D) a existência de um plano de contas não otimiza a 

obtenção de informações e elaboração de relatórios 
gerenciais, devendo ser elaborado em atendimento à 
exigência do Fisco Federal; 

(E) devem estar adaptados às peculiaridades das 
empresas, necessidades internas, transações e contas 
específicas, sendo instrumentos fundamentais às 
empresas. 

 
 
16 - A empresa Mãe S.A possui 100% das ações da 
empresa Filha S.A. Sabendo-se que os lucros nas 
transações intercompanhias devem ser eliminados e que a 
empresa Filha S.A vendeu à empresa Mãe S.A por  
R$ 150.000,00 mercadorias que lhe custaram  
R$ 120.000,00, determine qual lançamento contábil de 
eliminação deve ser efetuado, para fins de consolidação, 
sabendo-se que o total dessas mercadorias encontra-se nos 
estoques da controladora Mãe S.A:  
 
(A) D - Custo de Vendas 

C - Estoque       R$ 150.000,00 
 

(B) D - Estoque 
C - Lucros Intercompanhias  R$ 30.000,00 
 

(C) D - Vendas       R$ 150.000,00 
C - Custo das Vendas    R$ 120.000,00 
C - Estoques        R$   30.000,00 
 

(D) D - Estoques 
C - Custo das Vendas      R$ 120.000,00 
 

(E) D - Vendas       R$ 150.000,00 
C - Estoques       R$ 120.000,00 
C - Lucros Intercompanhias  R$   30.000,00 

 
 
 
 
 
17 - De acordo com a Lei Federal nº 6.404/76, alterada 
pela Lei Federal nº 10.303/01, é correto afirmar que: 
 
(A) a obrigatoriedade de comparação das demonstrações 

contábeis de dois exercícios só é exigida para as 
demonstrações consolidadas; 

(B) as demonstrações contábeis requeridas pela 
legislação são: Balanço Patrimonial, Demonstração 
de Resultados, Mutações do Patrimônio Líquido e 
Demonstração de Fluxo de Caixa; 

(C) é obrigatória na Demonstração de Resultado do 
Exercício a apresentação do Lucro/Prejuízo por ação; 

(D) no Balanço Patrimonial, as contas do Ativo devem 
ser apresentadas em ordem crescente de valores; 

(E) a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
e a Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados devem ser apresentadas 
obrigatoriamente em conjunto.  

 
 
18 - A Cia Organíssimo apresenta a seguinte composição 
de estoques em 31/12/X0: 
 
Produto A:  100 unidades – R$ 5,00/unid 
Produto B:  100 unidades – R$ 8,00/unid 
 
A movimentação do ano de X1 está indicada a seguir: 
 
Compras: 
01/03/X1 – Produto A :  100 unidades a R$ 6,00/unid 
01/08/X1 – Produto B:     50 unidades a R$ 7,00/unid 
 
Vendas: 
01/04/X1 – Produto A: 50 unidades a R$ 12,00/unid 
01/06/X1 – Produto B: 30 unidades a R$ 10,00/unid 
 
Com base na movimentação acima, é correto afirmar que 
em 31/12/X1: 
  
(A) apenas pelo método UEPS, as Vendas Brutas do 

Produto B serão de R$ 300,00; 
(B) o Custo das Mercadorias Vendidas total, se utilizado 

o método de avaliação dos estoques pelo custo médio, 
é de R$ 540,00; 
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(C) o saldo final dos estoques do produto B é o mesmo, 
não importando o método de avaliação dos estoques 
utilizado (PEPS, UEPS ou Custo Médio); 

(D) o saldo final do estoque do produto A, se utilizado o 
método PEPS de avaliação dos estoques, é de  
R$ 825,00; 

(E) houve prejuízo para a Cia nas vendas do Produto B a 
R$ 10,00/unidade, sendo que seria necessário vendê-
lo a R$ 13,00 para que houvesse lucro. 

 
19 - Com relação aos Princípios e Convenções Contábeis, 
é correto afirmar que: 
 
(A) a Convenção da Consistência determina que as 

demonstrações contábeis devem ser expressas em 
termos de moeda nacional de poder aquisitivo da data 
do último Balanço Patrimonial; 

(B) o Princípio do Custo como Base de Valor determina 
que o custo de aquisição de um ativo ou dos insumos 
necessários para fabricá-lo e colocá-lo em condições 
de gerar benefícios para a Entidade representa a base 
de valor para a Contabilidade; 

(C) a Convenção da Materialidade determina que toda 
despesa diretamente relacionada com as receitas 
reconhecidas em determinado período, com estas 
deverá ser confrontada; 

(D) a Convenção da Consistência determina que entre 
conjuntos alternativos de avaliação para o patrimônio 
igualmente válidos, a Contabilidade escolherá o que 
apresentar menor valor atual para o Ativo e maior 
para as Obrigações; 

(E) o Princípio do Denominador Comum Monetário 
determina que a receita é considerada realizada e, 
portanto, passível de registro pela Contabilidade 
quando produtos ou serviços são transferidos para 
outra Entidade com anuência desta. 

 
 
20 - No processo de consolidação das demonstrações 
contábeis, é correto afirmar que: 
 
(A) se a controladora avalia seu investimento em uma 

controlada pelo método de equivalência patrimonial, 
os dividendos distribuídos devem ser eliminados na 
Demonstração do Resultado Consolidado; 

(B) a consolidação pela Lei das S.A é obrigatória para 
companhias abertas que tiverem 25% de seu 
Patrimônio Líquido representado por investimentos 
em controladas; 

(C) apenas as empresas que individualmente representem 
até 10% do Patrimônio Líquido Consolidado estão 
desobrigadas a manter a uniformidade nos critérios 
contábeis em relação às demais consolidadas; 

(D) a participação dos acionistas não controladores, no 
Patrimônio Líquido e no Lucro Líquido do Exercício, 

será destacada, respectivamente, no Balanço 
Patrimonial Consolidado e na Demonstração 
Consolidada do Resultado do Exercício; 

(E) das demonstrações contábeis consolidadas devem ser 
excluídas apenas as participações acionárias de uma 
sociedade em outra e as transações que afetem o 
Ativo e o Passivo Circulante. 

 
 
21 - Em janeiro de 20X3, a CIA X adquiriu 45% do 
Patrimônio Líquido da CIA Y, o qual era representado pela 
conta Capital Social, com saldo de R$ 850.000. Sabendo-se 
que o Patrimônio Líquido da CIA X era de R$ 2.000.000 
em janeiro de 20X3 e que a CIA Y teve um lucro líquido 
de R$ 150.000 durante o referido exercício, o valor do 
investimento na CIA Y, registrado no Balanço Patrimonial 
da CIA X em 31/12/20X3, é:   
 
(A) R$ 382.500; 
(B) R$ 425.000; 
(C) R$ 450.000; 
(D) R$ 482.500; 
(E) R$ 532.500. 
 
 
22 - Em 30/04/200X3 a Cia Gama comprou uma fresadeira 
pelo valor de R$ 105.000, mas a máquina só entrou em 
operação em 01/07/20X3. Tendo em vista que a CIA utiliza 
uma taxa de depreciação de 10% ao ano para suas 
máquinas, o valor da depreciação acumulada da fresadeira 
em 31/12/20X3 é: 
 
(A) R$ 3.000; 
(B) R$ 3.250; 
(C) R$ 4.500; 
(D) R$ 5.250; 
(E) R$ 7.000. 
 
 
23 - Durante o exercício de 20X0, a Cia Delta teve 
despesas de implantação que totalizaram R$ 750.000. Se a 
empresa somente entrou em funcionamento no início de 
20X1 e decidiu amortizar o Ativo Diferido em 5 anos, o 
valor da amortização acumulada do referido Ativo em 
31/12/20X3 é:  
 
(A) R$ 150.000; 
(B) R$ 300.000; 
(C) R$ 450.000; 
(D) R$ 600.000; 
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(E) R$ 750.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 - Em 01/10/20X3 a CIA BETA contratou com uma 
instituição financeira um empréstimo de R$ 300.000, que 
deverá ser quitado integralmente no prazo de 18 meses. 
Sobre o empréstimo são cobrados juros simples de 2% ao 
mês, a serem pagos trimestralmente. O lançamento 
correto, a ser efetuado em 31/12/20X3, para que sejam 
reconhecidos os juros a serem pagos pela Cia Beta  é: 
 
(A)  
D – Despesas de Juros              12.000 
C – Bancos                                12.000 
 
(B)  
D – Despesas de Juros              12.000 
C – Juros a Pagar                      12.000 
 
(C)  
D – Despesas de Juros              18.000  
C – Empréstimos                      18.000  
 
(D)  
D – Empréstimos                      18.000 
C – Bancos                                18.000 
 
(E)  
D – Juros a Pagar                      18.000 
C – Despesas de Juros              18.000 
 
 
25 - No início do exercício, a Cia Alfa constituiu provisão 
para atender contas incobráveis. Ao final desse exercício, 
havendo saldo remanescente na conta de Provisão para 
Devedores Duvidosos (PPDD), o mesmo deverá ser 
revertido mediante lançamento: 
 
(A) a débito da conta Duplicatas a Receber e a crédito da 

conta  PPDD; 
(B) a débito de PPDD e  a crédito da conta Despesa com 

Créditos de Liquidação Duvidosa; 

(C) a débito de Duplicatas a Receber e a crédito de 
PPDD; 

(D) a débito de PPDD e a crédito da conta Duplicatas 
Descontadas; 

(E) a débito de PPDD  e a crédito da conta Resultado do 
Exercício. 

 
 
 
 
 
 
26 - Constituem exemplos de receitas a serem  
contabilizadas como Resultados de Exercícios Futuros:   
 
(A) Receitas Financeiras a Transcorrer; 
(B) Adiantamento recebido de clientes por conta de 

fornecimento de serviços;  
(C) Prêmios pagos no mercado de opções em Bolsa de 

Valores; 
(D) Aluguéis recebidos antecipadamente, não 

reembolsáveis; 
(E) Juros Ativos a Receber. 
 
 
27 - Ao final do exercício de 20X2, a CIA XYZ 
apresentava um Capital Social de R$ 370.000. A Reserva 
Legal, até então, apresentava saldo de R$ 70.000, enquanto 
que a Reserva de Capital totalizava R$ 50.000. Sabendo-se 
que o Lucro Líquido do exercício foi de       R$ 200.000, o 
valor mínimo que a CIA XYZ poderá destinar para sua 
Reserva Legal é: 
 
(A) Zero; 
(B) R$ 5.000; 
(C) R$ 10.000; 
(D) R$ 25.000; 
(E) R$ 30.000. 
 
 
28 - Considere os dados apresentados a seguir, extraídos 
do balancete da Cia Delta em 31/12/X3: 
 

R$  
Compras de mercadorias           98.000
Abatimentos sobre vendas             7.000
Comissões sobre as vendas           14.000
Impostos sobre as vendas           84.000
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Despesas gerais           79.000
Vendas de mercadorias         320.000 
Despesas de juros           60.000
Receitas de juros           28.000

  
Sabendo-se que o Custo das Mercadorias Vendidas 
(CMV) apurado em 31/12/X3 foi de R$ 85.000, o 
Resultado Operacional da Cia Delta nesse exercício foi: 
 
(A) Lucro operacional de R$ 19.000; 
(B) Prejuízo operacional de R$ 28.000; 
(C) Lucro operacional de R$ 54.000; 
(D) Prejuízo operacional de R$ 79.000; 
(E) Lucro operacional de R$ 144.000. 
 
29 - Considere o quadro a seguir, referente à 
Demonstração do Fluxo de Caixa da Cia Omega em 
31/12/X3: 
 

R$  
INGRESSOS DE RECURSOS   
Recebimento de clientes      5.055 
Pagamento a fornecedores    (2.835) 
Despesas de Vendas       (560) 
Despesas Gerais       (280) 
Impostos       (210) 
Venda de item do ativo imobilizado      2.900 
Recursos de empréstimos      1.650 
   
DESTINAÇÕES DE RECURSOS  
Aquisição de bens do ativo imobilizado      3.325 
Aplicações no ativo diferido         350 
Pagamento de empréstimos bancários      1.675 
Pagamento de dividendos         350 

 
Sabendo-se que o saldo de caixa da Cia Omega em 
31/12/20X2 era de R$ 860, o método de Fluxo de Caixa 
empregado e o saldo de Caixa em 31/12/20X3 são, 
respectivamente: 
 
(A) Método Direto; R$ 20; 
(B) Método Direto; R$ 880; 
(C) Método Indireto; R$ 20; 
(D) Método Indireto; R$ 880; 
(E) Método Indireto; R$ 5.720 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 - A Análise Vertical do Passivo da Cia Beta em 
31/12/X3 é apresentada a seguir: 
 

PASSIVO An. Vertical 
  Circulante  
      Fornecedores 28 
      Emprést. Banc. 3 
      Outras Obrig. 13 
  Exigível a L. Prazo  
      Financiamentos 16 
  Patrim. Líquido  
      Capital 32 
      Lucros Acum. 8 
TOTAL DO PASSIVO 100 

 
Considerando essas informações, NÃO é correto afirmar 
que:  
 
(A) os Capitais Próprios representam 40% do Passivo 

Total; 
(B) o principal componente dos Capitais de Terceiros é a 

conta Fornecedores, que representa 28% do Passivo 
Total; 

(C) os empréstimos de curto prazo são pouco expressivos 
em relação ao total do endividamento; 

(D) os Capitais de terceiros representam 44% do Passivo 
Total; 

(E) 16% do Passivo Total referem-se a dívidas de longo 
prazo. 
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31 - Considere o quadro a seguir, que apresenta a Análise 
Horizontal da conta Duplicatas a Receber da Cia Delta: 
 
  31/12/X0  31/12/X1  31/12/X2  31/12/X3 
 An. Horiz. 100 213 81 150 

 
Com base nessas informações, é correto afirmar que as 
Duplicatas a Receber: 
 
(A) sofreram uma redução de 81% em 31/12/X2, em 

relação a 31/12/X0; 
(B) aumentaram 113% em 31/12/X1, em relação a 

31/12/X0; 
(C) aumentaram 50% em 31/12/X3, em relação a 

31/12/X2; 
(D) aumentaram 213% em 31/12/X2, em relação a 

31/12/X1; 
(E) aumentaram 150% em 31/12/X3, em relação a 

31/12/X0. 
 
32 - São classificações de custos: 
 
(A) diretos, indiretos, fixos, variáveis; 
(B) diretos, indiretos, realizáveis, prováveis; 
(C) diretos, indiretos, contínuos, não-contínuos; 
(D) realizáveis, prováveis, contínuos, não-contínuos; 
(E) contínuos, não-contínuos, fixos, variáveis. 
 
 
33 - Custos Controláveis caracterizam-se por estarem sob 
responsabilidade e controle de:  
 
(A) outras pessoas de nível hierárquico superior;  
(B) outra pessoa de nível hierárquico superior; 
(C) todos os responsáveis pelo sistema interno de 

informações; 
(D) mais de uma pessoa; 
(E) uma determinada pessoa. 
 
 
34 - Para fins de tributação, o fisco admite o seguinte 
método de apuração de custos: 
 
(A) ABC; 
(B) Absorção; 
(C) Direto; 
(D) Padrão; 
(E) Variável. 
 

 
35 - É um imposto apurado com base no Lucro ajustado 
após as devidas adições, exclusões e compensações: 
 
(A) IRPJ; 
(B) INSS; 
(C) ISS; 
(D) ICMS; 
(E) PIS. 
 
 
36 - De acordo com o regulamento do Imposto de Renda, 
é regra geral aplicável a todas as pessoas jurídicas sujeitas 
ao IR o pagamento do referido tributo; seja o mesmo 
apurado com base no lucro real, presumido ou arbitrado:  
 
(A) mensalmente;  
(B) bimestralmente; 
(C) trimestralmente; 
(D) quadrimestralmente; 
(E) semestralmente. 
 
37 - É de competência da União recolhimento de: 
 
(A) PIS; 
(B) IPVA; 
(C) IPTU; 
(D) Contribuição de Melhoria; 
(E) ICMS. 
 
 
38 - A empresa XYZ efetuou desconto comercial simples 
de duplicata em um banco que pratica, para esta operação, 
uma taxa de 8% ao mês. Se o valor de face da duplicata é 
de R$ 15.000,00 e o desconto foi realizado 45 dias antes de 
seu vencimento, o valor líquido que a empresa recebeu foi 
de:  
 
(A) R$ 1.800,00; 
(B) R$ 7.600,00; 
(C) R$ 12.400,00; 
(D) R$ 13.200,00; 
(E) R$ 14.000,00. 
 
 
39 - Uma sobra de recursos da Cia Gama no valor de 
R$ 20.000,00 foi direcionada para uma aplicação financeira 
que rende uma taxa efetiva de 2% ao mês, sob regime de 
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juros compostos. Ao final de 3 meses, os juros obtidos 
foram de: 
 
(A) R$ 980,60; 
(B) R$ 1.040,00; 
(C) R$ 1.180,40; 
(D) R$ 1.200,00; 
(E) R$ 1.224,20. 
 
 
40 - A taxa de juros anual efetiva correspondente à taxa 
de juros de 48% ao ano capitalizados mensalmente é: 
 
(A) 48,0%; 
(B) 53,9%; 
(C) 60,1%; 
(D) 62,9%; 
(E) 69,3%. 
 
 
 

 
 
 


