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11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia o trecho do texto de Leandro Karnal a seguir e 
responda às questões de 1 a  6: 

 Como valorizar conhecimento se ele foi usado 
para constranger? Correções gramaticais ríspidas, 
humilhações diante de uma ignorância tópica ou 
impaciência com lentidão de aprendizado vão dirigir 
a dor do jovem para o saber e seus usuários. Como 
adquirir o desejo de aprender se o resultado é virar 
uma pessoa chata? Conhecimento deve libertar, 
ampliar horizontes, ajudar na felicidade, clarear 
angústias e emocionar. Se a intenção for agredir, 
é mais ecológico um tapa na cara do que derrubar 
árvores para o papel. A propósito, isso é uma ironia 
e não um conselho. 
 Curiosidade pode ser estimulada com boas 
perguntas. Elas devem ser dosadas e nunca podem 
parecer um artificialismo didático. “Phármakon” 
(remédio e veneno): a diferença está na dose. A 
ideia vem da medicina antiga e de uma ideia de 
Jacques Derrida sobre o poder da palavra. Empurre 
um romance árido e com questões existenciais 
acima da faixa etária de uma criança e estará 
lançada uma fértil semente de rejeição à leitura. O 
lúdico sempre tem um papel central. Machado de 
Assis é um gênio. Imaginar que alguém de 13 anos 
esteja preocupadíssimo com fidelidade conjugal 
como estava o taciturno Bentinho é ignorar regra 
básica sobre jovens. A leitura não deve ser apenas o 
reforço do meu mundo e dos meus valores. Porém, 
para que ela possa alçar voo, a caminhada deve ser 
coerente.

Trecho do artigo do Estadão Ele não gosta de ler!, 
março 2017.

01. Assinale a alternativa que classifica e explica 
CORRETAMENTE de que tipo de texto se trata.

a) O texto em questão se classifica como dissertativo, 
pois apresenta argumentos fundamentados em 
exemplos, além de um posicionamento crítico em 
relação ao assunto. 
b) Trata-se de um texto injuntivo, visto que apresenta 
uma receita, com ingredientes e modo de preparo 
para o jovem em formação.
c) O texto se classifica como narrativo, visto que 
Leandro Karnal, como historiador, usa da narração 
literária de histórias para embasar seus argumentos.
d) O texto é descritivo, visto que apresenta uma 
análise específica de dados da realidade, com 
um tom de impessoalidade e apresentação de 
informações.

02. A respeito do termo “humilhações”, presente 
na frase “humilhações diante de uma ignorância 
tópica”, analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA.

I. O termo significa “afrontas, injúrias, ofensas”.
II. O termo está no plural e no grau aumentativo.
III. Trata-se de um adjetivo feminino.

a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
c) Nenhuma afirmativa está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
03. Analise a frase “Machado de Assis é um gênio” 
e assinale a alternativa que correlacione as funções 
sintáticas aos termos que as desempenham 
CORRETAMENTE.

a) Machado de Assis - sujeito; é um gênio - 
predicado.
b) Machado de Assis - sujeito; é - verbo transitivo 
direto; um gênio - objeto indireto.
c) Machado de Assis - sujeito simples; é um gênio - 
adjunto adnominal.
d) Machado de Assis - sujeito; é um gênio - adjunto 
adverbial.
________________________________________
04. O termo “ele” na frase “Como valorizar 
conhecimento se ele foi usado para constranger?” 
retoma e se refere a: 

a) Conhecimento.
b) Leandro Karnal.
c) Phármakon.
d) O jovem.
________________________________________
05. A respeito do termo “Phármakon”, o autor 
acrescenta que o mesmo termo pode assumir 
sentidos opostos “remédio e veneno”, dependendo 
da dosagem. Assinale a alternativa que 
apresenta, da mesma forma, termos com sentido 
fundamentalmente CONTRÁRIOS.

a) Saúde e cuidado.
b) Temor e solidão.
c) Guerra e paz.
d) Justiça e progresso.
________________________________________
06. Assinale a alternativa que correlaciona 
CORRETAMENTE as funções sintáticas aos termos 
que as desempenham na frase “O lúdico sempre 
tem um papel central.” 

I. O, um, central.
II. lúdico.
III. sempre.
IV. tem.
V. papel.
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A) Verbo transitivo direto.
B) Adjuntos adnominais.
C) Adjunto adverbial de tempo.
D) Núcleo do sujeito.
E) Núcleo do objeto direto.

a) I-B; II-A; III-C; IV-E; V-D.
b) I-D; II-C; III-B; IV-A; V-E.
c) I-B; II-D; III-C; IV-A; V-E.
d) I-C; II-B; III-A; IV-E; V-D.
________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Considere diversos retângulos de lados x e 
y. Para que possuam sempre a mesma área, é 
necessário que suas medidas sejam:

a) Diretamente proporcionais.
b) Inversamente proporcionais.
c) Iguais, apenas.
d) Compreendidos entre zero e um.
________________________________________
08. Para quais valores de x a função 
ƒ(x) = x2 - 6x + 5 assume valores negativos?

a) Para  1 < X < 5.
b) Para  X < -5 ou X > -1.
c) Para  1 ≤ X ≤ 5.
d) Para  X < 1 ou X > 5.
________________________________________
09.  Assinale a alternativa que contém uma 
conclusão lógica das premissas apresentadas a 
seguir:

- O Paraná é um estado com muitas cidades ricas.
- Guarapuava é uma cidade do estado do Paraná.

a) Guarapuava é uma cidade rica.
b) Guarapuava pode ser uma cidade rica.
c) Guarapuava não é uma cidade rica.
d) Guarapuava não pode ser uma cidade rica.
________________________________________
10. Qual a medida de x no triângulo a seguir?
 

a) 5cm.
b) 6cm.
c) 8cm.
d) 9cm.
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Examine a explicação a seguir, relacionada a 
um significativo aspecto da sociedade brasileira, e 
assinale a alternativa que indica o conceito a que se 
faz referência.

“Trata-se de um termo usado por alguns intelectuais 
para descrever relações raciais no Brasil. O termo 

denota a crença de que o Brasil escapou do racismo 
e da discriminação racial. Estudiosos afirmam que 
os brasileiros não vêem uns aos outros através da 
lente da raça e não abrigam o preconceito racial 
em relação um ao outro. Por isso, enquanto a 
mobilidade social dos brasileiros pode ser limitada 
por vários fatores, gênero e classe incluído, a 
discriminação racial é considerada praticamente 
irrelevante. O conceito foi apresentado inicialmente 
pelo sociólogo Gilberto Freyre, em sua obra Casa-
Grande & Senzala, publicada em 1933”. 

(Portal InfoEscola, com adaptações).

a) Democracia racial.
b) Globalização.
c) Homem cordial.
d) Xenofobia.
________________________________________
12. Considere a seguinte análise jornalística, a 
respeito da equipe econômica do novo governo 
brasileiro, e assinale a alternativa que preenche a 
lacuna ADEQUADAMENTE.

“A equipe econômica do próximo governo já está 
praticamente fechada. O presidente eleito Jair 
Bolsonaro e ___________, confirmado para o 
Ministério da Economia, ainda precisam anunciar os 
nomes para as presidências da Caixa Econômica 
Federal e do Banco do Brasil. Integram a equipe 
econômica os economistas Roberto Campos Neto, 
que irá para o Banco Central, Roberto Castello 
Branco, que assumirá o comando da Petrobras, e 
Joaquim Levy, que vai presidir o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social”. 

(Agência Brasil, 19/11/2018, com adaptações).

a) Ciro Gomes.
b) Fernando Haddad.
c) Paulo Guedes.
d) Sérgio Moro.
________________________________________
13. Leia a definição proposta a seguir, a respeito 
do conceito tecnológico de streaming, e assinale 
a alternativa que indica uma empresa cuja 
principal atividade está baseada atualmente nessa 
tecnologia.

“Streaming é uma forma de transmissão de 
som e imagem através de uma rede qualquer 
de computadores sem a necessidade prévia de 
concluir os downloads daquilo que se está vendo 
e ouvindo, pois neste método o equipamento 
recebe as informações ao mesmo tempo em que as 
repassa ao usuário”. 

(Interrogação Digital, com adaptações).
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a) Google.
b) WhatsApp.
c) Netflix.
d) Windows.
________________________________________
14. De acordo com o disposto no Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município 
de Guarapuava, assinale a alternativa que NÃO 
indica um dos requisitos básicos para o ingresso 
no serviço público municipal.

a) Gozo dos direitos políticos.
b) Quitação com as obrigações militares e 
eleitorais.
c) Ter nacionalidade brasileira e ser natural de 
Guarapuava.
d) O nível de escolaridade exigido para o exercício 
do cargo.
________________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. Os Princípios de Contabilidade representam 
a essência das doutrinas e teorias relativas 
à Ciência da Contabilidade, consoante o 
entendimento predominante nos universos 
científico e profissional. A respeito dos princípios 
de contabilidade, julgue os itens a seguir.

I. De acordo com o princípio da competência, 
as transações devem ser registradas no período 
contábil em que foram efetivamente pagas ou 
recebidas.
II. O princípio da continuidade pressupõe 
que a entidade continuará em operação no futuro; 
caso o encerramento de suas operações seja 
conhecido, essa informação deverá ser levada em 
consideração para a mensuração e a divulgação 
dos componentes do patrimônio.
III. O princípio da entidade reconhece a pessoa 
jurídica ou física como objeto da contabilidade, 
de modo que se admite que essas entidades 
pertençam ao universo do patrimônio contábil.
IV. Os ativos e receitas não devem ser 
superestimados; os passivos e despesas não 
devem ser subestimados. Tais regras são impostas 
pelo princípio da prudência.

De acordo com as afirmativas anteriores, assinale 
a alternativa CORRETA:

a) Estão corretas as afirmativas I e III apenas.
b) Estão corretas as afirmativas II e IV apenas.
c) Estão corretas as afirmativas II, III e IV apenas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
16. Historicamente, sempre se procurou dar um 
cunho jurídico ao orçamento, ou seja, para ser 
legal, tanto as receitas e as despesas precisam 

estar previstas a Lei Orçamentária Anual, isto 
é, a aprovação do orçamento deve observar 
processo legislativo porque trata-se de um 
dispositivo de grande interesse da sociedade. O 
Art. 166 da constituição federal de 1988 dispõe: 
“Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, 
às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual 
e aos créditos adicionais serão apreciados pelas 
duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 
regimento comum”. De acordo com os princípios 
orçamentários, esse respaldo na constituição 
federal faz especificamente referência ao princípio 
orçamentário:

a) Legalidade
b) Publicidade
c) Equilíbrio
d) Exclusividade
________________________________________
17. A Constituição Federal de 1988 atribui ao 
Poder Executivo a responsabilidade de editar, 
periodicamente, três instrumentos básicos de 
planejamento e orçamento: Leis de Planos 
Plurianuais (PPA), Leis de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA). Em 
relação aos orçamentos públicos, considere:

I. A lei que instituir as diretrizes orçamentárias 
estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, 
objetivos e metas da administração pública federal 
para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes e para as relativas aos programas de 
duração continuada.
II. O plano plurianual compreenderá as metas 
e prioridades da administração pública federal, 
incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subsequente, orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações 
na legislação tributária e estabelecerá a política 
de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento.
III. A lei orçamentária anual compreenderá o 
orçamento fiscal referente aos Poderes da União, 
seus fundos, órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público.
IV. Cabe à lei complementar dispor sobre 
o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a 
elaboração e a organização do plano plurianual, da 
lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária 
anual e estabelecer normas de gestão financeira e 
patrimonial da administração direta e indireta bem 
como condições para a instituição e funcionamento 
de fundos.

De acordo com as afirmativas anteriores, assinale 
a alternativa CORRETA:
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a) Estão corretas as afirmativas I e II apenas.
b) Estão corretas as afirmativas III e IV apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I, III e IV apenas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
18. Em conformidade com a lei nº 4.320/1964, que 
estatui normas gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal, as dotações destinadas ao planejamento 
e à execução de obras são classificadas como:

a) Transferências de Capital.
b) Inversões Financeiras.
c) Despesas de Custeio.
d) Investimentos.
________________________________________
19. Considere as seguintes informações de uma 
determinada prefeitura municipal:

De acordo com as informações apresentadas no 
balanço orçamentário, é CORRETO afirmar que o 
Resultado Orçamentário é:

a) Há um déficit orçamentário de R$ 1.400,00.
b) Há um déficit orçamentário de R$ 2.800,00.
c) Há um superávit orçamentário de R$ 1.000,00.
d) Há um superávit orçamentário de R$ 900,00.
________________________________________
20. As  demonstrações  contábeis  do  exercício  
de 2017  do  Estado   do   Paraná  foram 
publicadas no Diário Oficial do Estado em 
31/03/2018. O demonstrativo contábil que 
evidencia a movimentação financeira das 
entidades do setor público, demonstrando a 
receita e a despesa orçamentárias bem como 
os recebimentos e os pagamentos de natureza 
extra-orçamentária, conjugados com os saldos 
em espécie provenientes do exercício anterior, e 
os que se transferem para o exercício seguinte, é:

a) Balanço Patrimonial.
b) Balanço Financeiro.
c) Demonstração das Variações Patrimoniais.
d) Balanço Orçamentário.
________________________________________
21. Assinale a alternativa que contém uma 
Conta da Demonstração das Variações 
Patrimoniais do Setor Público, relativo a 

uma Variação Patrimonial Aumentativa.

a) Impostos a Receber.
b) Receita de tributos.
c) Despesa de serviços de terceiros.
d) Depreciação.
________________________________________
22. Considere os dados da tabela a seguir, retirados 
da contabilidade de determinada sociedade 
empresarial.

Com base nessas informações, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) As contas do ativo dessa empresa somam 
R$ 453.000.
b) As contas do ativo dessa empresa somam 
R$ 444.000.
c) As contas do passivo dessa empresa somam 
R$ 117.000.
d) As contas do passivo dessa empresa somam 
R$ 127.000.
________________________________________
23. A empresa Felicidade Ltda apresentou em 
seu Balanço Patrimonial um total do Ativo de R$ 
350.000 e total do Passivo de R$ 150.000. Com 
base nessas informações, assinale a alternativa 
que apresenta o valor total do Patrimônio Líquido 
da empresa Felicidade:

a) R$ 200.000
b) R$ 350.000
c) R$ 500.000
d) R$ 150.000
________________________________________
24. De acordo com a Lei n.º 8.666/1993, considere:

I. Não havendo convocação para a 
contratação, ficam os licitantes liberados dos 
compromissos assumidos, após o decurso do 
prazo de sessenta dias da data da entrega das 
propostas.

Previsão atualizada da receita R$  6.000,00 
Receitas realizadas R$  7.300,00 
Dotação inicial da receita R$  5.000,00 
Dotação atualizada da despesa R$  8.800,00 
Despesas empenhadas R$  6.400,00 
Despesas inscritas em restos a pagar R$  5.000,00 
Despesas pagas R$  1.000,00 
Despesas liquidadas R$  2.000,00 

Fornecedores R$    80.000,00 
Vendas de Mercadorias R$  220.000,00 
Caixa R$    45.000,00 
Duplicatas a receber R$    18.000,00 
Estoques R$      6.000,00 
Terreno R$  300.000,00 
Máquina R$    25.000,00 
Despesas financeiras R$      4.000,00 
Duplicatas descontadas R$      9.000,00 
CSSL R$      6.000,00 
IRPJ R$      8.000,00 
Marcas e patentes R$    50.000,00 
Capital social R$  400.000,00 
Salários a pagar R$    33.000,00 
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II. De acordo com a legislação vigente, as 
modalidades de licitação são a concorrência, a 
tomada de preços, o concurso, o convite, e leilão. 
Em uma licitação, é permitido combinar duas ou 
mais formas de licitação.
III. Em casos de emergência ou de calamidade 
pública, a licitação é dispensável.
IV. Caso ocorra igualdade de condições em 
uma concorrência pública, um dos critérios para 
desempate são os bens e serviços produzidos no 
país.

De acordo com as afirmativas anteriores, assinale 
a alternativa CORRETA:

a) Estão corretas as afirmativas I e II apenas.
b) Estão corretas as afirmativas III e IV apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I, III e IV apenas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
25. Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
considere:

I. A responsabilidade na gestão fiscal 
pressupõe a ação planejada e transparente, 
em que se previnem riscos e corrigem desvios 
capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 
mediante o cumprimento de metas de resultados 
entre receitas e despesas e a obediência a limites 
e condições no que tange a renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade 
social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação 
de receita, concessão de garantia e inscrição em 
Restos a Pagar.
II. Na esfera municipal, a repartição dos 
limites globais das despesas não poderá exceder 
os seguintes percentuais: 6% (seis por cento) 
para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas 
do Município, quando houver e 54% (cinquenta e 
quatro por cento) para o Executivo.
III. Constituem requisitos essenciais da 
responsabilidade na gestão fiscal a projeção, 
instituição e cobrança de todos os tributos da 
competência constitucional do ente da Federação.
IV - É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos 
últimos dois bimestres do seu mandato, contrair 
obrigação de despesa que não possa ser cumprida 
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a 
serem pagas no exercício seguinte sem que haja 
suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

De acordo com as afirmativas anteriores, assinale 
a alternativa CORRETA:

a) Estão corretas as afirmativas I e II apenas.
b) Estão corretas as afirmativas III e IV apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I, III e IV apenas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

26. De acordo com o Código Tributário Nacional, 
assinale a alternativa CORRETA.

a) As hipóteses de suspensão do crédito tributário 
incluem a moratória, o parcelamento e a remissão.
b) Extinção do Crédito Tributário é o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência 
do fato gerador da obrigação correspondente, 
determinar a matéria tributável, calcular o montante 
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, 
sendo caso, propor a aplicação da penalidade 
cabível.
c) Compete privativamente à autoridade 
administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento.
d) A exclusão do crédito tributário dispensa 
o cumprimento das obrigações acessórias 
dependentes da obrigação principal cujo crédito 
seja excluído, ou dela consequente.
________________________________________
27. O Tribunal de Contas da União é o órgão de 
controle externo do governo federal e auxilia o 
Congresso Nacional na missão de acompanhar 
a execução orçamentária e financeira do país e 
contribuir com o aperfeiçoamento da Administração 
Pública em benefício da sociedade. Para isso, 
tem como meta ser referência na promoção de 
uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e 
responsável. São competências dos Tribunais de 
Contas:

I. Julgar as contas dos administradores e 
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores 
públicos.
II. Aplicar sanções e determinar a correção de 
ilegalidades e irregularidades em atos e contratos.
III. Realizar inspeções e auditorias por 
iniciativa própria ou por solicitação do Congresso 
Nacional.
IV. Apreciar a legalidade dos atos de admissão 
de pessoal e de concessão de aposentadorias, 
reformas e pensões civis e militares.

De acordo com as afirmativas anteriores, assinale 
a alternativa CORRETA:

a) Estão corretas as afirmativas I e II apenas.
b) Estão corretas as afirmativas III e IV apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I, III e IV apenas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

28. De acordo com Normas Brasileiras de 
Contabilidade aplicadas ao setor público em vigor, 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
assinale a alternativa CORRETA.
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a) O objetivo da contabilidade aplicada ao setor 
público é exclusivamente, fornecer aos usuários 
informações detalhadas sobre a aplicação do plano 
plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei 
orçamentária anual nas entidades governamentais.
b) Contabilidade Aplicada ao Setor Público é o ramo 
da ciência contábil que aplica, no processo gerador 
de informações, os Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e as normas contábeis direcionados 
ao controle patrimonial de entidades do setor 
público.
c) O objeto da Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público é refletir, sistematicamente, o ciclo da 
administração pública para evidenciar informações 
necessárias à tomada de decisões, à prestação de 
contas e à instrumentalização do controle social.
d) O campo de aplicação da Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público abrange todas as entidades do 
setor público, exceto as empresas públicas de 
direito privado.
________________________________________
29. Despesa pública é a aplicação do dinheiro 
arrecadado por meio de impostos ou outras fontes 
para custear os serviços públicos prestados à 
sociedade ou para a realização de investimentos. 
Segundo a Lei nº 4.320/64, é CORRETO afirmar 
que as fases da despesa pública são:

a) Licitação, execução e pagamento.
b) Orçamento, licitação e Estipêndio.
c) Liquidação, empenho e orçamento.
d) Empenho, liquidação e pagamento.
________________________________________
30. Segundo a Lei Orgânica do Município de 
Guarapuava, considere:

I. O tesoureiro do Município, ou servidor que 
exerça a função, fica obrigado a apresentação do 
boletim diário da tesouraria, que será afixado em 
local próprio na sede da Prefeitura Municipal.

II. Até 30 (trinta) dias após o início da sessão 
legislativa de cada ano, o Prefeito Municipal 
encaminhará ao Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná ou órgão equivalente as contas do 
Município.
III. São sujeitos a tomada ou a prestação de 
contas os agentes da Administração Municipal 
responsáveis por bens e valores pertencentes a 
Fazenda Pública Municipal.
IV. Os Poderes Executivo e Legislativo 
manterão de forma integrada, um sistema de 
controle interno, apoiado nas informações 
contábeis.

De acordo com as afirmativas anteriores, assinale 
a alternativa CORRETA:

a) Estão corretas as afirmativas I e II apenas.
b) Estão corretas as afirmativas III e IV apenas.
c) Estão corretas as afirmativas I, III e IV apenas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.


