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1ª Série do Ensino Médio

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

HISTÓRIA

 01  Letra A.
A produção dos primeiros instrumentos de pedra lascada na Pré-
-História ocorreu durante o Paleolítico Inferior.

 02  Letra E.
Como o texto deixa claro na frase “por ela, a vida social e as 
relações entre os homens tomam uma nova forma”, o surgimento 
da pólis ampliou a vida intelectual e social dos gregos antigos.

 03  Letra C.
Nas sociedades primitivas, predominou o nomadismo, ou seja, 
o deslocamento das populações, que dependiam de caça e da 
coleta para se alimentar. Nos locais onde os animais e os frutos 
existiam em abundância, a tendência era de que os grupos 
humanos se fixassem e permanecessem por mais tempo. A 
sedentarização de forma definitiva foi determinada pelo início 
da atividade produtiva, ou seja, a partir do momento em que os 
homens aprenderam a plantar seu próprio alimento, ocupando 
principalmente as áreas próximas aos rios.

 04  Letra D.
Segundo o texto, o cidadão ateniense – os homens, maiores de 
21 anos e atenienses natos – enxergava a pólis como o lugar da 
prática do exercício político.

 05  Letra B.
Todos os preceitos selecionados do Código de Hamurabi revelam 
que a sociedade babilônica de sua época valorizava a formação 
familiar, com clara ascendência da figura masculina na mesma.

 06  Letra D.
O texto aborda o destacável sentimento de pertencimento a uma 
mesma cultura mostrado pelos gregos apesar da fragmentação 
política característica da divisão em cidades-Estado, típica da 
Grécia Antiga.

 07  Letra C.
A existência dos rios Tigre e Eufrates na região da Mesopotâmia 
proporcionou a sedentarização de populações no local para 
a prática da agricultura. Já nas regiões vizinhas, desérticas, o 
nomadismo prevalecia.

 08  Letra A.
Aristóteles acreditava que a escravidão era natural, pois isso era 
produto da própria natureza. Defendia também que cada escravo 
deveria ter sua finalidade definida de maneira clara e que é justo 
e vantajoso oferecer a liberdade como prêmio.

 09  Letra B.
O texto deixa bem claro os tipos de escravidão empregados na 
Assíria: (1) por razões financeiras (empréstimos ou dívidas) e (2) 
por motivos de guerra (conquistas territoriais).

FILOSOFIA

 10  Letra D.
A filosofia nasce, historicamente, em um período da Grécia 
Antiga no qual se modificava a maneira com que os homens se 
relacionavam. Sendo que os mitos organizavam toda a vida social, 
consolidando práticas e cerimônias religiosas nas famílias, entre as 
famílias, nas tribos, entre cidades, etc., a sua modificação, ou até 
extinção, inevitavelmente faria renascer, distinta, a organização das 
relações dos homens entre eles mesmos nas casas e na cidade. A 
filosofia, por conseguinte, tem sua origem em duas modificações 
uma contextual e outra subjetiva, isto é, uma modificação na 
cidade e outra no próprio homem. As modificações da cidade 
e da própria subjetividade se confundem, pois a própria cidade 
deixa de se conformar com certas tradições religiosas e a própria 
subjetividade, com o passar das gerações, deixa de prezar os 
valores ancestrais organizados nos mitos. Com essas mudanças, 
a cidade e o homem passam a se constituir a partir de outras 
práticas consideradas fundamentais, como o pensamento racional 
– um pensamento com começo, meio e fim e justificado pela a 
experiência do mundo, sem o auxílio de entes inalcançáveis.

GEOGRAFIA

 11  Letra A.
Cada 15º equivale a 1 fuso ou 1 hora. Entre os pontos A e B existe 
uma distância de 105° ou 7 fusos ou 7 horas. Como o ponto B 
está a leste do ponto A, soma-se 7 horas, dando como resultado 
4 h do dia seguinte.

 12  Letra D.
Em 1944, a Conferência de Bretton Woods traçou os parâmetros 
que regeriam o capitalismo no pós-guerra, criando instituições de 
fomento ao desenvolvimento econômico, como o Banco Mundial 
e o FMI, determinando uma política de comércio que adotaria o 
dólar como padrão cambial.

 13  Letra D.
A Geografia é uma ciência que, da mesma forma que as outras 
ciências sociais, têm como objeto de estudo a sociedade. Todavia, 
a Geografia a estuda por meio de suas categorias de análise como 
espaço, território, paisagem, região e lugar, ou seja, apresenta um 
modo particular de estudar a sociedade.
 Portanto, é por meio das relações de trabalho que o ser humano se 
relaciona com a natureza, apropriando-se dela e a transformando. 
Ocorre, então, o processo de humanização da natureza que se 
torna segunda natureza. E nessa relação à sociedade produz o 
espaço geográfico.
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 14  Letra B.
Dentre os fatores que levaram ao surgimento da Guerra 
Fria encontra-se o vazio de poder gerado na Europa após o 
esfacelamento da Alemanha. A isso somou-se um novo elemento 
que mais adiante se constituiria em um perigoso agravante, qual 
seja, o expansionismo soviético que pretendeu preencher o espaço 
deixado pelo colapso germânico. Portanto, a construção de um 
discurso inglês e norte-americano, que procurou mostrar os 
perigos do expansionismo soviético.

 15  Letra E.
A paisagem por ser fruto da transformação da natureza pelo 
homem e servir de palco para as atividades e interações sociais, 
ganha o papel de absorver e transmitir de forma subjetiva e 
simbólica a relação do homem com o espaço.

 16  Letra D.
A instalação em Cuba de vários mísseis balísticos intercontinentais 
soviéticos foi uma resposta à decisão do governo dos Estados 
Unidos de instalar mísseis análogos na Turquia e na Itália. Durante 
vários dias em outubro de 1962, o mundo esteve prestes a uma 
Terceira Guerra Mundial na qual com toda segurança teria sido 
utilizado armamento nuclear com a consequente destruição de 
cidades inteiras e a desaparecimento de parte da humanidade.

 17  Letra D.
No quadro, observam-se as diferenças horárias em relação ao Rio 
de Janeiro. Basta somar ou diminuir em relação ao horário do Rio 
de Janeiro, chegando aos horários discriminados na alternativa 
correta.

 18  Letra C.
Os textos fazem referência ao período pós-Segunda Guerra, 
na qual os Estados Unidos ingressaram em dezembro de 1941, 
enviando tropas para a Europa e para o pacífico, em uma guerra 
contra o Japão. Apesar dos esforços de guerra, o território dos 
EUA não foi atingido pelo conflito como ocorreu nos territórios 
no continente europeu.
Terminada a Guerra, os Estados Unidos foram os principais 
financiadores da recuperação econômica dos países europeus, 
concedendo um vultoso empréstimo, com a condição de que 
os países beneficiados comprassem máquinas e tecnologia 
estadunidense.

 19  Letra C.
As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cortam 
horizontalmente e verticalmente o eixo terrestre. Essas linhas 
horizontais recebem no nome de paralelos e as verticais de 
meridianos. Quando necessitamos achar um ponto preciso 
no espaço, achamos suas medidas em graus – chamadas 
respectivamente de latitude e longitude – que em conjunto 
precisam qualquer lugar na superfície terrestre.

SOCIOLOGIA

 20  Letra E.
A sociologia surge como uma forma de análise e interpretação 
racional e científica dos fenômenos sociais. Para tanto, ela se utiliza 
de um método adequado e de conceitos que lhe permitam tal 
análise. Vale ressaltar que, enquanto análise científica, ela se opõe 
a qualquer interpretação mágica ou transcendental da realidade.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

FÍSICA

 21  Letra B.
Um modelo é a descrição de um sistema de tal maneira que a 
interpretação seja simples e não necessariamente corresponda 
a realidade.

 22  Letra D.
13h15min20s – 7h30min = 5min45min20s

 23  Letra B.

 24  Letra C.
A irradiação depende da temperatura do corpo e da área de 
exposição. Cruzando os braços e dobrando o corpo sobre as 
pernas, ela diminuiu essa área de exposição.

 25  Letra D.
21,30 – 9,69 = 11,61 = 11 + 0,61 = 11 + 61/100.

 26  Letra D.
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 27  Letra A.
0ºC = 32ºF e 100ºC = 212ºF.

QUÍMICA

 28  Letra D.
O gráfico ilustra o resfriamento da água, mais precisamente a 
passagem da água do estado líquido para o sólido que ocorre a 
0°C, a esse processo chamamos de solidificação.

 29  Letra A.
No processo final, tem-se apenas a presença de uma substância 
simples, o gás oxigênio: O2.
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 30  Letra A.
Podemos separar “água limpa” por filtração ou decantação após 
o processo citado.
A coagulação ou floculação é feita com o uso de hidróxido de 
cálcio, conforme a reação:
3 Ca(OH) + A (SO ) 2 A (OH) + 3 CaSO2 2 4 3 3 4l l→

O hidróxido de alumínio ( Al(OH)3 ) obtido, que é uma substância 
insolúvel em água, permite reter em sua superfície muitas das 
impurezas presentes na água.

 31  Letra E.
Tanto a decantação, quanto a separação magnética e a centrifugação 
são processos de separação de misturas heterogêneas.

 32  Letra B.
O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de 
atenuar os problemas de saúde causados por microrganismos 
a essas populações ribeirinhas é a cloração. Nesta etapa de 
tratamento com o hipoclorito de sódio (NaClO), são adicionadas 
à água para eliminar esses microorganismo.

 33  Letra E.
42 L ------- 6 · 1,7 kg
V ---------- 74,8 kg
V = 308 L

 34  Letra C.
MA do átomo X = 9 · 4 u = 36 u, logo 36 u/12 u = 3.

BIOLOGIA

 35  Letra E.
Existe uma relação direta entre a quantidade de água presente 
nos tecidos vivos e a taxa metabólica de suas células. O encéfalo 
humano possui o maior percentual de consumo de oxigênio e, 
portanto, o maior metabolismo. Dessa forma, este órgão deverá 
apresentar maior percentual de água em sua composição.

 36  Letra E.
De acordo com a teoria da origem da vida, os primeiros 
organismos que habitaram o nosso planeta seriam unicelulares, 
procariontes e heterótrofos com respiração anaeróbica.

 37  Letra C.
A curva A representa uma epidemia, como a febre hemorrágica 
causada pelo vírus Ebola. Nesse caso, o número de indivíduos 
afetados aumenta rapidamente, em determinado intervalo de 
tempo. A curva B indica uma endemia, como a malária na 
Região Amazônica, na qual o número de indivíduos doentes é, 
praticamente, constante ao longo do tempo.

 38  Letra B.
As regras básicas da nomenclatura científica propostas pela 
nomenclatura binomial de Lineu propõem que o nome do gênero 
seja escrito com inicial maiúscula (Pterinopelma e o epíteto 
específico, com inicial minúscula (sazimai) e destacado do texto 
em que está inserido pelo uso de caracteres em itálico, negrito ou 
outra forma discriminante.

 39  Letra C.
As alternativas I e II estão corretas à medida que a água apresenta 
alto calor específico e, portanto, auxilia na termorregulação 
dos corpos ao evaporar e essa evaporação está condicionada à 
quantidade de água existente na atmosfera. Além de apresentar 
tensão superficial, uma força capaz de manter a água coesa. 
As alternativas II e IV estão incorretas, pois a água é um solvente 
polar e apresenta forte adesão entre as suas moléculas.

 40  Letra A.
As doenças apresentam agentes etiológicos diferentes, três vírus 
diferentes, mas apresentam o mesmo vetor: o mosquito Aedes 
aegypti, responsável pela transmissão dos diferentes agentes 
infecciosos.

LÍNGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

LÍNGUA PORTUGUESA

 41  Letra A.
Evidentemente, o texto, repetidas vezes, revela o sentimento 
de decepção do eu lírico diante de um relacionamento afetivo 
frustrante e a consciência da necessidade de libertar-se dessas 
laços amorosos. 
Não se pode extrair das palavras do eu lírico o sentimento de 
ódio, mas de tristeza, da mesma forma que não se verificam 
nelas intenções violentas. Não há indefinições nem indecisões 
naquilo que o eu lírico deseja e o verbo “tirar”, na verdade, reforça 
a intenção de afastar-se em definitivo da pessoa a quem amou.

 42  Letra C.
A expressão “tirar de letra” é de caráter coloquial: na oralidade 
do discurso, equivale a “fazer algo com facilidade” (no caso, por 
parte do emissor, retirar o interlocutor de sua vida. Destaca-se 
que, em algumas opções (A, B e C), predomina a linguagem 
figurada, conotativa, mas esta não traduz necessariamente um 
emprego coloquial.
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 43  Letra D.
No exemplo do enunciado, estaria inadequada a comunicação, 
uma vez que o contexto exigiria a utilização do registro formal 
da língua padrão, que o candidato contrariaria com o emprego de 
palavras ou expressões como “Pessoal!”, “manero”, “tá”, “sinistro”, 
“partiu”. A situação equivalente é mesmo a da opção D, poi não 
caberia o uso de short e camiseta (indumentária informal) em um 
depoimento no Senado (ambiente formal). As alternativas “A”, “C” 
e “E” registram situações normais, enquanto a anormalidade na 
opção “B” é oposta à que se verifica no exemplo (um momento 
de informalidade com uma “roupagem” formal).

 44  Letra D.
O duplo sentido (âmbito da semântica que se pode atribuir a 
“só” (sozinho ou somente leva, evidentemente, à ambiguidade 
de que fala o enunciado. Nesse sentido, a mensagem pode ser 
entendida como “Quem voa somente vai querer voar Gol” (que 
foi a intenção original), ou como “Quem voa sozinho vai querer 
voar Gol” (que, evidentemente, não corresponde aos objetivos 
publicitários da empresa).

 45  Letra E.
A característica de definição, responsável pela classificação original 
do artigo como definido, acha-se, na tira, colocada em realce, 
pelo contraste com o artigo “um”, em um emprego do campo 
da estilística. Assim, ao afirmar-se como “o cachorro”, Snoopy 
pretende atribuir a si próprio características tão específicas que o 
tornam um cachorro singular, especial.

 46  Letra C.
O verbo “ter” está sendo empregado com o sentido de “haver”, 
“existir”, o que a norma gramatical não abona, ainda que seja um 
emprego bem típico da oralidade do discurso. A prevalecer o rigor 
gramatical, “ter” deve ser usado como “possuir”, a não ser nos casos 
em que é verbo auxiliar (tinha saído = havia saído).

 47  Letra A.
Passagens em que se afirma que a gíria criada pelo morro acabou 
aceita pela cidade ou que a pronúncia do malandro “é brasileiro, 
já passou de português” revelam esse potencial de mudança e 
dinamismo temporal e espacial da nossa língua. Não se percebe, 
no texto, a defesa de  “rigorosa hierarquia valorativa” entre as 
variantes linguísticas, nem qualquer  menção a uma desvinculação 
absoluta entre o português de Portugal e o do Brasil, mas sim um 
modo particular de expressão da língua original entre nós. As 
afirmações de que a nossa língua é “facilmente contaminável” por 
estrangeirismos ou de que as gírias, por si só, tiveram o poder de 
alterar a pronúncia do português original não encontram apoio 
no texto.

 48  Letra D.
Efetivamente, as figuras de linguagem, conferindo expressividade 
às palavras ou construções, constituem aspecto vinculado à 
Estilística. Nas demais alternativas, há equívocos na indicação 
do âmbito gramatical envilvido. Pela ordem, ao invés do que se 
indica, temos: valor fonético (em “a”), valor semântico (em “b”), 
valor sintático (em “c”) e valor morfológico (em “e”).

 49  Letra C.
O uso do pronome “ele” como complemento verbal, em 
construções como “matar ele”, “faça ele”, “levarem ele”, “pega ele” 
é tipicamente coloquial. A norma culta recomendaria, no caso, 
“mata-lo”, “o faça”, “levarem-no”, “o pega”. 
Os verbos “ir” (letra a) e “lembrar-se” (letra c) têm sua regência 
empregada de acordo com a norma culta. A expressão “mostre suas 
garras” (letra b) não é necessariamente coloquial – até porque está 
usada denotativamente. O verbo “ter” (= possuir) tem emprego 
de acordo com a língua padrão.

 50  Letra A.
Percebe-se a natureza retórica das perguntas pelo tom elogioso de 
algumas delas (“expressão do sentimento”, “afirmação antológica”, 
“belíssima “Asa Branca” etc.
A frase-resposta tradus  o conceito que justifica e valoriza 
a existência das variantes linguísticas de natureza social e/
ou contextual, fazendo prevalecer a ideia de “adequação” x 
“inadequação” sobre os valores do “certo” x “errado”. Não há, 
assim, um “verdadeiro Português” capaz de prevalecer , nem uma 
hierarquia a ser registrada nessas manifestações de linguagem.

 51  Letra C.
Ao afirmar que o caso pôs de um lado o marido e de outro a 
família, o autor considera que o marido não faz parte da família.

 52  Letra B.
A personificação surge quando se atribui a um ser inanimado 
características de ser animado. É o caso de uma cidade que 
“agoniza”. Nas outras opções, temos eufemismo (A), pleonasmo 
(C), comparação (D) e antítese (E).

 53  Letra B.
O trecho “manual só confunde” corrobora o enunciado na 
alternativa B.

 54  Letra D.
Trata-se de uma metonímia, uma vez que a palavra “Rio” constitui 
emprego do todo (uma cidade) pela parte (suas autoridades 
policiais).

 55  Letra D.
Trata-se da metonímia, por haver substituição do produto (a 
lâmina de barbear ou o tablet) pela marca (Gillette ou iPad).

 56  Letra A.
A sutileza da questão é compreender que as “poças d´água” são 
um mundo mágico, porque possibilitam a criação de imagens 
novas. Nesse sentido, por extensão significativa, conseguimos 
compreender que elas estimulam a imaginação.

 57  Letra A.
O eu lírico não acusa os ventos, apenas pergunta-lhes sobre a 
amada; estrela, rosa, íris e desilusão referem-se à amada.
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INGLÊS

 58  Letra C.
A mãe não percebe que seu(sua) filho(a) responde à sua 
pergunta, uma vez que os acrônimos IDK, LY e TTYL significam, 
respectivamente “I don’t know” (eu não sei), “love you” (te amo) 
e talk to you later (falo com você mais tarde). A mãe entende que 
o(a) filho(a) não conhece o significado de tais acrônimos. 

 59  Letra E.
A alternativa E está correta, pois “Such research may eventually 
help scientists understand what is happening in the brains of 
people with attention problems” (tal pesquisa pode, por fim, ajudar 
os cientistas a entender o que está acontecendo nos cérebros de 
pessoas com problemas de atenção).

 60  Letra D.
A resposta encontra-se no seguinte trecho do primeiro parágrafo: 
but figures show a 30 percent surge in new Chinese projects in 
Europe last year”.

ESPANHOL

 58  Letra B.
A expressão mostra justamente que houve várias tentativas de se 
navegar rumo à Ásia.

 59  Letra E.
A única pergunta a que se pode responder com a leitura do texto 
é a E. Sua resposta encontra-se no segundo parágrafo do texto: 
“aburrir no es aborrecer, que pegar no es lo mismo que pegar del 
portugués, que azar no significa mala suerte, y que rato no es 
ningún roedor.”

 60  Letra D.
A luta de gladiadores foi repreendida pela crise econômica, pela 
escassez dos escravos e pela difusão do cristianismo.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

 61  Letra E.
Ao traçarmos u // r // s, temos que:
y = 20° (correspondentes)
x = 120° + y (alternos internos)

x = 120° + 20°
x = 140°

 62  Letra B.
A partir da imagem de referência, observamos que a conexão foi 
feita em Belo Horizonte e Salvador.

 63  Letra C.
5h – 20% de 5 h = 5 – 1 = 4 h (diárias)
Dias

3

x

Horas trabalhadas por dia Número de embalagens

5

4

1.200

1.840

3 4
5

1 200
1 840

3 12
23

5 75
x x

x= ⋅ ⇒ = ⇒ =
.
.

, .

Assim, no último dia o tempo total utilizado foi 0,75 do tempo 
diário, ou seja, 0,75 de 4 h = 3 h = 180 minutos.

 64  Letra A.
Sejam a e b as quantidades de palitos em cada um dos outros dois 
lados do triângulo. Tem-se que:
{ , } {{ , },{ , }, { , }, { , }, { , }}a b ∈ 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6
Mas, pela condição de existência de um triângulo, só pode ser:
{ , } {{ , }, { , }, { , }}a b ∈ 3 8 4 7 5 6
Portanto, a resposta é 3.

 65  Letra C.
Â + 29 = 65 + 75
Â = 111
Logo, o número da construção é 999.

 66  Letra A.
Se as ações aumentaram de R$12,00 para R$12,75 em 30 minutos, 
então pode-se dizer que a variação foi de 0,75 em 30 minutos. 
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Assim, pode-se escrever:

x

x
� min

, � min

,
18

0 75 30

0 45=

Ou seja, aos 18 minutos as ações compradas por R$12,00 já valiam 
R$12,45 cada uma. Se o investimento inicial foi de R$12.000,00 
(1.000 · R$12,00) e após 18 minutos elas foram todas vendidas 
por um total de R$12.450,00 (1.000 · R$12,45), o lucro bruto foi  
de R$450,00.

 67  Letra B.
Calculando as concentrações de fibras em cada uma das marcas, 
temos:

2
50

0 040 5
40

0 125 5
100

0 50

6
90

0 067 7
70

0 100

= = =

≅ =

, ; , ; , ;

, ; , .

Por conseguinte, deverá ser escolhida a marca B.

 68  Letra B.
Se P’ o pé da perpendicular baixada de P sobre a reta A A ’

� ����
.

É fácil ver que P’A’P = 60°.
Daí, como P’AP é o ângulo externo do triângulo AA’ segue-se que 
AA’P = 30°, o que implica em AA AP’

� ���� � ���
= = 8 km

Portanto, a velocidade do avião no trecho AA’, era:
8
2

60

240= km/h

 69  Letra B.
Sejam  e a respectivamente, a dose de criança e a dose de adulto 
do medicamento Y. Logo, se c’ e a’ são a dose de criança e a dose 
de adulto do medicamento X, temos:
c
a

c
a

c

c

’
’

’

’ mg.

= ⇔ =

⇔ =
60

14
42

20

 70  Letra E.
40.000 km = 40.000.000 m
80 cm = 0,8 m

40 000 000
0 8

40 10

8 10
5 10 50 000 000

6

1
7. .

,
. .=

⋅

⋅
= ⋅ =

−

 71  Letra A.
De acordo com as informações temos:
Um balde equivale a três garrafas;
oito canecas equivalem a 4 garrafas, ou seja, cada garrafa equivale 
a duas canecas.
Portanto, um balde equivale a três vezes duas canecas, ou seja, 
seis canecas.

 72  Letra A.
O complemento correto da figura 2 se encontra na alternativa D.

 73  Letra D.
Como MN é base média de ABC, segue-se que:
AM MB MD AN CN ND= = = =e .

Portanto, são exemplos de triângulos isósceles os triângulos CND 
e DMB.

 74  Letra A.
O resultado pedido é:
100
150

120 180= ⇔ =
N

N .

 75  Letra E.
Considerando P o número de participantes, em que x é o número 
de homens e p – x o número de mulheres, temos:
p x

x
x

p−
= ⇔ =

⋅2
5

5
7

.

Considerando que p é múltiplo de 7, temos p = 147, logo x = 105 
(homens) e 147 – x = 42 (mulheres).
Portanto, a diferença pedida é 105 – 42 = 63.

 76  Letra D.
De acordo com o enunciado, temos:
Quantidade de cimento: x
Quantidade de areia: 9x
Quantidade de cal: 2x
Em uma lata: x x x x + 9  + 2  = 18 = 1,5 L⇒
Total de areia em 300 latas: 300 · 1,5 · 9 = 4.050 L = 4,05 m3

 77  Letra B.
Considerando que 1 m3 = 1.000 L tem-se que o resultado pedido 
é dado por:

2 30 90 6 25
1 000

16 6 25
1 000

0 9 0 45

60 0 5625
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 78  Letra D.

18 5 55 5 55 5
18 5

3 3 1 73

2
2

2

, , ,
,

, .

= ⇒ = ⇒

⇒ = ⇒ = ⇒ ≅
h

h

h h h m

 79  Letra A.
A razão pedida é dada por:

17
7 10

17
70⋅

=

 80  Letra E.
Seja FG o eixo de simetria da bandeirinha. Logo, a bandeirinha 
pronta está representada na figura da alternativa E.


