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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I
Todo ponto de vista é a vista de um ponto

Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê 
com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés 
pisam.

Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender 
como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e 
qual é a sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma 
releitura.

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para 
compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem 
olha. Vale dizer: como alguém vive, com quem convive, que 
experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como 
assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o 
animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação.

Sendo assim, fica evidente que cada leitor é um coautor. 
Porque cada um lê e relê com os olhos que tem. Porque 
compreende e interpreta a partir do mundo que habita.

(Leonardo Boff. A águia e a galinha. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1997. p9-10)

1) A partir de uma leitura atenta do texto, é possível
concluir que, ao afirmar que “todo ponto de vista é a
vista de um ponto”, o autor pretende dizer que:
a) a diversidade de leituras que as pessoas fazem de um 

mesmo texto está relacionada com a falta de padrão na 
escolarização recebida.

b) a leitura é um processo ativo à medida que cada 
leitor, diante de um texto, leva em consideração suas 
experiências e visões de mundo.

c) considera-se que a pluralidade de leitura empobrece o 
texto impedindo que o sentido inicialmente pretendido 
seja apreendido.

d) só é possível ler e compreender um texto de modo 
homogêneo, já que os leitores habitam o mesmo mundo, 
a Terra.

2) A expressão “Sendo assim” que introduz o último 
parágrafo cumpre papel coesivo apresentando o valor 
semântico de:
a) explicação
b) retificação
c) conclusão
d) oposição

3) Ao afirmar que “cada leitor é coautor” (4°§), com a 
palavra em destaque o autor sugere que o leitor é:
a) dispensável ao sentido do texto
b) subjugado pelas opiniões do autor
c) responsável pela construção do texto
d) parceiro na produção de sentido

Texto II

(fonte:http://horarural.blogspot.com.br/2013/07/charge-do-dia-ainda-restam-
lembrancas.html) 
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4) O texto II explora a questão proposta pelo texto I através 
de uma situação concreta. Considerando essa relação 
entre textos, é correto afirmar que:
a) a neve, enquanto fenômeno natural, não deveria 

propiciar percepções distintas, mas gerar um só 
resultado.

b) a mesma experiência produz reações diferentes em 
função da realidade de quem a vivência.

c) a variação de opiniões é algo tipicamente humano 
e sempre independe da observação da realidade 
experimentada.

d) a diferença de experiência retratada pela charge é 
resultado da pluralidade de visões do leitor.

5) A charge emprega duas situações distintas e, nas falas, 
faz uso de um paralelismo de construções. A distinção, 
nessas falas, é marcada pelo emprego de duas palavras 
que, contextualmente, são:
a) antagônicas
b) polivalentes
c) equivalentes
d) complementares

_________ RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO_________

2
6) Paulo tinha R$ 72,00 e gastou — com lazer e a metade

5
do que tinha com alimentação. Desse modo, o valor 
que sobrou para Paulo foi:
a) R$ 17,20
b) R$21,60
c) R$7,20
d) R$50,40

7) O valor à vista de um produto é R$ 150,00 e Carlos o 
comprou por R$ 172,50, pagando juros sobre o valor à 
vista. Nessas circunstâncias, a taxa percentual de juros 
pagos por Carlos é de:
a) 11,5%
b) 15%
c) 22,5%
d) 17,5%

8) Os números 2, 3, 4, 5, 8, 7, 16, 9...... apresentam uma
sequência lógica. Nessas condições o décimo primeiro 
termo da sequência é:
a) 64
b) 11
c) 13
d) 128

9) De acordo com a lógica de proposições a negação da 
frase “Os carros são velozes e as bicicletas não são de 
três rodas” é:
a) Os carros não são velozes e as bicicletas são de três 

rodas.
b) Os carros são velozes ou as bicicletas não são de três 

rodas.
c) Os carros não são velozes ou as bicicletas não são de 

três rodas.
d) Os carros não são velozes ou as bicicletas são de três 

rodas.

10) Para percorrer a distância entre duas cidades a 
velocidade média é de 90 km/h e o tempo gasto é de 4 
horas. Se a velocidade média fosse de 60 km/h, então 
o tempo necessário para percorrer a mesma distância 
seria de:
a) 6 horas.
b) 5 horas e meia.
c) 2 horas e quarenta minutos.
d) Mais de 6 horas.
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CONHECIMENTOS GERAIS

11) Considerando a Lei n° 13.331/2001, analise os itens 
abaixo que tratam da saúde ambiental e competências 
da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a 
alternativa correta:
I. A atenção à saúde do trabalhador no setor público e 

privado, do mercado formal e informal, compreende as 
ações individuais e coletivas desenvolvidas no âmbito 
do SUS, abrangendo a informação aos trabalhadores e 
às entidades sindicais quanto à situação de saúde e das 
condições de riscos no ambiente de trabalho.

II. Os serviços de vigilância sanitária e epidemiológica 
manterão fiscalização e controle das atividades 
desenvolvidas nos ambientes de trabalho, que, direta 
ou indiretamente ocasionem ou possam vir a ocasionar 
risco ou dano à saúde, à vida ou à qualidade de vida.

III. Não compete ao SUS participar da normatização, 
fiscalização e controle dos serviços de saúde do 
trabalhador nas instituições e empresas públicas e 
privadas.

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

12) Tomando por base a Constituição da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta:
a) É vedada a participação direta ou indireta de empresas 

ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 
salvo nos casos previstos em lei.

b) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho, não compete ao SUS.

c) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

d) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e 
as sem fins lucrativos.

13) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios, EXCETO:
a) Reorientação da Atenção Básica pela estratégia da 

Saúde da Família.
b) Universalidade.
c) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral.
d) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie.

14) O Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta 
a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, e dá outras providências. 
Essa legislação define as portas de entrada do SUS. 
Entre essas não se inclui:
a) Serviços de atenção psicossocial.
b) Serviços especiais de acesso aberto.
c) Serviços de atenção primária.
d) Ambulatórios médicos de especialidades.

15) Considerando o estatuto da criança e do adolescente, 
analise os itens abaixo e a seguir, assinale a alternativa 
correta:
I. Sistema Único de Saúde promoverá programas de 

assistência médica e odontológica para a prevenção das 
enfermidades que ordinariamente afetam a população 
infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, 
educadores e alunos.

II. A parturiente será atendida preferencialmente pelo 
mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal.

III. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

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

16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa correta:
1a: O exercício da cidadania, como gozo de direitos e 

desempenho de deveres, deve pautar-se por contornos 
éticos: o exercício da cidadania deve se materializar 
na escolha da melhor conduta tendo em vista o bem 
comum, resultando em uma ação moral como expressão 
do bem.

2a: Imutabilidade e validade universal são características 
da ética.

a) Ambas estão incorretas
b) A 1a sentença é correta e a 2a incorreta
c) A 1a sentença é incorreta e a 2a correta
d) Ambas estão corretas

17) Considerando as normas constitucionais concernentes 
a administração pública e aos servidores públicos, 
assinale a alternativa incorreta:
a) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 

associação sindical.
b) É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 

espécies remuneratórias para o efeito de remuneração 
de pessoal do serviço público.

c) Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo 
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Legislativo e Poder Judiciário.

d) O direito de greve será exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei específica.

18) Os termos Arial e Times New Roman são, 
respectivamente, em um editor de texto do tipo 
Microsoft Word, categorizados como sendo:
a) duas opções para gravar um arquivo.
b) dois menus para seleção de letras.
c) dois tipos de fonte.
d) tipos para correção ortográfica.

19) Na manipulação de células em planilhas eletrônicas é 
muito comum o uso do termo “mesclar células”. Esse 
termo tem como significado:
a) processar geometricamente duas ou mais células 

adjacentes na horizontal, ou na vertical, calculando o 
espaço ocupado por essas células em centímetros 
quadrados.

b) juntar duas ou mais células adjacentes na horizontal, ou 
na vertical, tornando-as uma única célula maior.

c) adicionar matematicamente duas ou mais células 
adjacentes na horizontal, ou na vertical, totalizando 
seus valores em uma única célula.

d) classificarduas ou mais células adjacentes na horizontal, 
ou na vertical, em ordem alfabética ou numérica, da 
menor para a maior.
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20) Conjunto de teclas muito utilizado em Sistemas 
Operacionais para a mudança entre as diversas janelas 
abertas:
a) Alt + Ctrl
b) Ctrl + Tab
c) Shift + Ctrl
d) Alt + Tab

___________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________

21) De acordo com o CAPÍTULO V do Código de ética 
dos Profissionais de Enfermagem, as penalidades a 
serem impostas pelos Conselhos Federais e Regionais 
de Enfermagem, conforme determina o art.18, da Lei 
n° 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes, 
EXCETO:
a) Advertência verbal.
b) Censura.
c) Multa.
d) Advertência por escrito.

22) A Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõem sobre 
a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá 
outras providências. De acordo com o conteúdo da 
referida Lei, assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nas 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.
( )A enfermagem e suas atividades auxiliares somente 

podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas 
e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com 
jurisdição na área onde ocorre o exercício.

( ) É atividade do técnico de enfermagem o planejamento, 
organização, coordenação, execução e avaliação dos 
serviços da assistência de enfermagem.

( )Cabe ao Técnico de Enfermagem participar da 
programação da assistência de enfermagem.

( )A atividade do profissional de enfermagem deve ser 
recompensada financeiramente de acordo com a Lei n° 
1587, de 16 de junho de 2010.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) V, F, V, F.
b) V, V, F, V.
c) V, F, F, V.
d) V, V, V, V.

23) Processo físico ou químico que destrói microrganismos 
patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a 
maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados 
e superfícies. Assinale a alternativa que nomeia 
corretamente o processo descrito acima.
a) Limpeza
b) Assepsia.
c) Desinfecção de nível intermediário.
d) Esterilização.

24) A esterilização realizada por vapor saturado sob 
pressão é realizada na autoclave. O tempo de exposição 
do material ao vapor varia de acordo com o seu tipo, 
temperatura e pressão atmosférica. De forma geral, 
para o material de superfície, o tempo necessário é
d e ___minutos em temperatura d e ____°C. Assinale a
alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas acima.
a) 30/121
b) 15/124
c) 45/134
d) 25/115

25) De acordo com a prescrição médica, seu paciente 
necessita da administração de 180 mg de uma 
medicação X, a apresentação da medicação é de 
250mg/5ml. Quantos ml você dará ao paciente. Assinale 
a alternativa correta.
a) 4 ml
b) 3,6 ml
c) 5,8 ml
d) 3 ml

26) A intoxicação exógena pode ser provocada por ingestão 
ou inalação de substâncias prejudiciais ao organismo, 
administração excessiva de medicamentos ou drogas, 
absorção de substâncias pelo tecido epitelial ou 
picadas por animais peçonhentos. Um paciente com 
intoxicação exógena pode apresentar diversos sinais 
e sintomas, entre eles a diminuição do diâmetro
pupilar, que chamamos de ___________________,
o aumento do diâmetro pupilar, que chamamos de
____________________, a diminuição da frequência
cardíaca, chamada de ____________________ ou o
aumento da frequência respiratória, chamada de
_____________________. Assinale a alternativa que
preenche correta e respectivamente as lacunas do 
texto acima.
a) Anisocoria, miose, bradiarritmia e dispneia.
b) Midríase, anisocoria, taquicardia e bradipnéia.
c) Miose, midríase, bradicardia e taquipnéia.
d) Midríase, miose, bradipnéia e taquicardia.

27) A vacina BCG (bacilo de Calmette e Guérin) é 
apresentada sob a forma liofilizada em ampola 
multidose, acompanhada da ampola do diluente 
específico para a vacina. O esquema de vacinação 
com a vacina BCG corresponde à dose única por via 
intradérmica. De acordo com o Manual de Normas e 
Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde, 
assinale a alternativa correta que descreve em que 
situação devemos adiar a administração da BCG.
a) Crianças com menos de 1 mês de vida.
b) Crianças portadoras do HIV.
c) Filhos de mães portadoras do HIV.
d) Crianças com peso inferior a 2Kg.

28) Segundo o Manual de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis do Ministério da Saúde, as DST’s estão 
entre os problemas de saúde pública mais comuns 
em todo o mundo. Em 1999, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) estimou um total de 340 milhões de casos 
novos por ano de DST curáveis em todo o mundo, entre 
15 e 49 anos, 10 a 12 milhões destes casos no Brasil. 
Assinale a alternativa que contenha somente exemplos 
de DST causadas por vírus.
a) HIV, Sífilis e Gonorreia.
b) Herpes, Clamídia e Candidíase.
c) Tricomoníase, Cancro Mole e Condiloma.
d) Herpes, Condiloma e HIV.

29) O choque é um distúrbio ameaçador ávida com inúmeras 
causas subjacentes. Caracteriza-se pela perfusão 
tecidual inadequada que, quando não tratada, resulta 
em morte celular. O choque afeta todos os sistemas 
corporais e pode ser classificado quanto a sua etiologia.
No choque_________________ , o tipo mais comum de
choque, temos como etiologia o volume intravascular
diminuído. Já no choque ______________________,
a causa é uma reação alérgica grave. E no choque
____________________________  temos uma infecção
disseminada. Assinale a alternativa que completa 
correta e respectivamente as lacunas.
a) Hipovolêmico, Anafilático e Séptico.
b) Cardiogênico, Distributivo e Anafilático.
c) Cardiogênico, Neurogênico e Asséptico.
d) Hipovolêmico, Neurogênico e Anafilático.
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30) Após a cirurgia, na chegada do paciente à unidade 
cirúrgica, o local da cirurgia é observado quanto ao 
sangramento, tipo e integridade do curativo e drenos. 
Os drenos da ferida são tubos que saem da área peri 
incisional para dentro de um dispositivo portátil de 
aspiração de secreções da ferida (fechado) ou para 
dentro das gazes (aberto). O princípio envolvido é 
permitir o escape de sangue e líquidos serosos que 
podem servir de meio de cultura para bactérias. De 
acordo com a Figura 1, que exemplifica três tipos de 
drenos nas imagens A, B e C, assinale a alternativa que 
nomeia correta e respectivamente o dreno A, B e C.

a) (A) Peltzer, (B) Circular, (C) Jackson-Pratt.
b) (A) Penrose, (B) Jackson-Pratt, (C) Dreno de sucção 

sanfonado (Hemovac ou Portovac).
c) (A) Penrose, (B) Dreno de sucção sanfonado (Hemovac 

ou Portovac), (C) Tubular.
d) (A) Circular, (B) Jackson-Pratt, (C) Peltzer.

31) O Diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas 
caracterizadas por níveis elevados de glicose no 
sangue (hiperglicemia). A insulina, hormônio produzido 
pelo pâncreas, controla o nível de glicose no sangue 
ao regular sua produção e armazenamento. De acordo 
com seus conhecimentos sobre Diabetes e sobre os 
diversos tipos de insulinas exógenas disponíveis, 
assinale a alternativa que correlacione corretamente os 
itens de 1 - 4 com seus correspondentes de A -  D.
1. Diabetes tipo 1.
2. Diabetes tipo 2.
3. Insulina de ação curta (regular).
4. Insulina de ação rápida.
(A) Início do efeito farmacológico em 10 a 15 minutos.
(B) Caracteriza-se pela destruição das células beta 

pancreáticas.
(C) Caracteriza-se pela resistência à insulina e secreção 

comprometida de insulina.
(D) Duração do efeito farmacológico de 4 a 6 horas.
a) 1.(B), 2. (C), 3. (A), 4. (D)
b) 1.(C), 2. (B), 3. (D), 4. (A)
c) 1.(C), 2. (B), 3. (A), 4. (D)
d) 1. (B), 2. (C), 3. (D), 4. (A)

32) De acordo com as Diretrizes para a Ressuscitação 
Cardiopulmonar da American Heart Association de 2015, 
classifique as afirmativas em verdadeiras (V) e falsas 
(F) sobre o atendimento prestado à vítima de parada 
cardiorrespiratória (PCR) aplicado por profissionais da 
saúde e assinale a alternativa correta.
( ) Em vítimas adultas de PCR, o correto é que os 

socorristas apliquem compressões torácicas a uma 
frequência de 100 a 120 movimentos por minuto.

( ) Arelação compressão-ventilação com via área avançada 
deve ser de 1 ventilação a cada 6 segundos.

( ) 0  esterno do adulto deve ser comprimido no mínimo 5 
polegadas.

( ) Para que haja retorno total da parede do tórax após 
cada compressão, o socorrista deve dar 3 segundos de 
intervalo entre as compressões realizadas.

a) F, F, V, V.
b) V, V, F, F.
c) V, F, F, V.
d) F, V, V, F.

33) A Doença Renal Crônica (DRC) é uma deterioração 
progressiva e irreversível da função renal. Em seu 
estágio terminal a capacidade do corpo para manter 
o equilíbrio hidroeletrolítico e metabólico falha, 
resultando em uremia ou azotemia. Sabemos que a DRC 
pode ser causada por doenças sistêmicas. Assinale a 
alternativa que elenca corretamente as duas principais 
doenças sistêmicas causadoras da DRC.
a) Diabetes mellitus e Rins Policísticos.
b) Obstrução do Trato Urinário e Hipertensão Arterial.
c) Hipertensão Arterial e Diabetes mellitus.
d) Pielonefrite e Rins Policísticos.

34) A atenção básica caracteriza-se por um conjunto 
de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 
saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e autonomia 
das pessoas e nos determinantes e condicionantes de 
saúde das coletividades. Na equipe de atenção básica 
cabe ao técnico em enfermagem:
a) Realizar consulta de enfermagem.
b) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas 

pelos Agentes Comunitários de Saúde em conjunto com 
os outros membros da equipe.

c) Contribuir, participar e realizar atividades de educação 
permanente.

d) Realizar consultas clínicas.

35) A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de 
evolução lenta, que se manifesta principalmente 
através de sinais e sintomas dermato-neurológicos: 
lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente 
nos olhos, mãos e pés. A tuberculose é uma doença 
infecciosa e transmissível, que afeta prioritariamente 
os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e 
sistemas. A hanseníase e a tuberculose são doenças 
distintas, mas que possuem algumas características em 
comum. Assinale a alternativa que elenca corretamente 
tais características.
a) Ambas são causadas por bactérias do gênero 

Mycobacterium, e são transmitidas por via aérea.
b) Ambas possuem reservatórios em animais domésticos.
c) Ambas são causadas por bactérias gram negativas e 

são transmitidas por via aérea e contato direto.
d) Ambas possuem período de incubação de 6 meses.
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36) Considerando a lista atual das doenças e agravos de 
notificação compulsória, é correto afirmar que firmado 
o diagnóstico de toxoplasmose gestacional:
a) Não há necessidade de notificação
b) A notificação será imediata para a Secretaria Municipal 

de Saúde
c) A notificação será imediata para a Secretaria Municipal 

e Estadual de Saúde
d) A notificação é obrigatória com periodicidade semanal.

37) Assinale a alternativa que contém a definição associada 
ao símbolo de segurança abaixo:

a) Altamente inflamável
b) Comburente
c) Inflamável
d) Explosivo

38) Sobre as recomendações para adequada aferição da
pressão arterial, assinale a alternativa incorreta:
a) Anotar os valores exatos sem “arredondamentos” e o 

braço em que a pressão arterial foi medida.
b) Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar 

a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem 
compressão excessiva, totalmente coberto pelo 
manguito.

c) Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som 
para confirmar seu desaparecimento e depois proceder 
à deflação rápida e completa.

d) Determinar a pressão sistólica pela ausculta do primeiro 
som, que é em geral fraco seguido de batidas regulares, 
e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação.

39) De acordo com o calendário de vacinas de 2016, a 
vacina contra a pneumonia em crianças será aplicada 
nas seguintes idades:
a) 2 meses, 4 meses e reforço aos 4 anos.
b) 1 mês, 3 meses e reforço aos 2 anos.
c) Ao nascer, 3 meses e reforço aos 2 anos.
d) 6 meses, 1 ano e reforço aos 4 anos.

40) Considerando os conceitos de urgência e de 
emergência, analise as sentenças abaixo e assinale a 
alternativa correta:
1a: Emergência é quadro grave de aparecimento ou 

agravamento súbito e imprevisto, causando risco de 
vida ou grande sofrimento ao paciente e necessitando 
de solução imediata, a fim de evitar mal irreversível ou 
morte.

2a: Urgência é quadro grave de aparecimento ou 
agravamento rápido, mas não necessariamente 
imprevisto e súbito, podendo causar risco de vida ou 
grande sofrimento para o paciente, necessitando de 
tratamento em curto prazo, a fim de evitar mal irreversível 
ou morte.

a) Ambas estão incorretas
b) Ambas estão corretas
c) A 1a sentença é correta e a 2a incorreta
d) A 1a sentença é incorreta e a 2a correta
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