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C Para cada uma das questões a seguir, marque a única opção correta, de acordo com o respectivo comando, utilizando, para as devidas
marcações, a Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.

C Sempre que utilizadas, as siglas subsequentes devem ser interpretadas com a significação associada a cada uma delas, da seguinte
forma: 3R = três erres; BB = Banco do Brasil S.A.; DEL = desenvolvimento econômico local; DIRES = Diretoria de Relações com
Funcionários e Responsabilidade Socioambiental; DLIS = desenvolvimento local integrado sustentável; DRS = desenvolvimento
regional sustentável; GESPAR = gestão participativa para o desenvolvimento local; PAB = Programa Água Brasil; RSA =
responsabilidade socioambiental; SUPER = Superintendência; ZOPP = planejamento de projetos orientados por objetivos.

4 – RSA/DRS

QUESTÃO 1

Considerando que, no século XX, houve intensificação do modelo
de desenvolvimento criado a partir da Revolução Industrial,
assinale a opção correta acerca dos impactos para o meio ambiente
desde então e das iniciativas para a sustentabilidade do planeta.

A O modo de produção, com esse modelo, passou a se concentrar
na unidade familiar.

B A substituição da energia humana como força motriz pela
energia proveniente da combustão de produtos derivados
principalmente do petróleo e do carvão mineral, apesar de
aumentar a poluição, não fez que se excedesse a capacidade de
assimilação dessa poluição pelo meio ambiente.

C A demanda por matéria-prima e energia intensificou-se com o
aumento do consumo doméstico por mercadorias, inclusive
daquelas que geram inúmeros resíduos, o que fez que, com o
desenvolvimento capitalista, se buscasse produzir bens cada
vez mais duráveis, com progressivo aumento da vida útil das
mercadorias.

D O apoio do BB à revisão dos ciclos de produção no interior de
um estabelecimento industrial estaria em conformidade com
as necessidades apontadas a partir do relatório Os Limites do
Crescimento.

E A Agenda 21 surgiu no início do século XX como resultado
das preocupações com os primeiros impactos ambientais
decorrentes da Revolução Industrial.

QUESTÃO 2

O desenvolvimento sustentável, definido como aquele que satisfaz
as necessidades atuais, sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de suprir suas próprias necessidades, mais que um conceito,
é um desafio lançado à humanidade. Com relação às dimensões da
sustentabilidade e aos sistemas requeridos e suas implicações na
busca do desenvolvimento sustentável, assinale a opção correta.

A O sistema político deve ser centralizador, de forma que as
decisões corretas na busca da sustentabilidade sejam
rapidamente aplicadas e uniformizadas em toda a sociedade.

B No âmbito internacional, um dos principais aspectos da
estratégia global e nacional para a sustentabilidade refere-se ao
estímulo dos padrões sustentáveis de comércio.

C A cultura é uma das três dimensões da sustentabilidade.

D O sistema econômico deve ser contido para que deixe de gerar
excedentes.

E A inclusão social e a viabilidade econômica são aspectos
inconciliáveis, não podendo coexistir no âmbito do conceito de
desenvolvimento sustentável.

Texto para as questões de 3 a 7

No início da década de 90 do século passado, William

Rees e Mathis Wackernagel procuravam formas de medir a

dimensão crescente das marcas deixadas pelo homem no planeta.

Eles apresentaram um novo conceito no universo da

sustentabilidade: a pegada ecológica. A pegada ecológica de um

país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde ao tamanho das

áreas produtivas de terra e de mar necessárias para gerar produtos,

bens e serviços que sustentem determinados estilos de vida. Em

outras palavras, a pegada ecológica é uma forma de traduzir, em

hectares, a extensão de território que uma pessoa ou toda uma

sociedade utiliza, em média, para se sustentar. De modo geral,

sociedades altamente industrializadas, ou seus cidadãos, usam mais

espaços do que os membros de culturas ou sociedades menos

industrializadas. Suas pegadas são maiores, pois, ao utilizarem

recursos de todas as partes do mundo, afetam locais cada vez mais

distantes, explorando essas áreas ou causando impactos decorrentes

da geração de resíduos. 
Internet: <www.cadernor.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 3

A respeito da pegada ecológica e da RSA dentro do BB, assinale a

opção correta.

A A DIRES é uma instância imprópria para tratar da

conscientização dos empregados sobre a pegada ecológica

do BB.

B Para que a pegada ecológica do BB diminua, os empregados

devem evitar o desperdício no local de trabalho, e a RSA do

BB deve limitar-se a influenciar as práticas cotidianas dos

empregados no interior do banco, sem estender suas ações às

suas residências.

C A aplicação da política dos 3R dentro de agência do BB

repercute na produção do lixo sem afetar a pegada ecológica.

D A pegada ecológica deve ser priorizada porque é um conceito

específico, com nome chamativo e que tem capacidade de

despertar interesse em um novo modismo, aspecto fundamental

para o desenvolvimento da RSA.

E O BB, além de cobrar atitudes dos empregados para diminuir

a pegada ecológica institucional, deve também ensinar seus

empregados a calcular a pegada ecológica de cada agência e do

BB como um todo.
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QUESTÃO 4

Considerando a hipótese de uma agência do BB estar atuando em
uma região de pecuária, assinale a opção correta acerca da relação

entre a pegada ecológica, a RSA, o DRS e sua estratégia negocial.

A A aprovação de financiamento de atividades pecuárias pelo
BB, dentro da estratégia de DRS, requer que sejam avaliadas

as formas de criação do gado e a pegada ecológica dessa
atividade produtiva e que sejam desenvolvidas estratégias

voltadas para o produtor individual tomador de crédito.

B O DRS deve ser encarado como um meio de renovar a

concepção de território, de modo a ajudar os produtores a
enxergar a pegada ecológica e as dicotomias conflito e

participação, concorrência e cooperação, conhecimento
empírico e conhecimento científico.

C Na estratégia negocial com o DRS acoplado à redução da
pegada ecológica, o crédito deve ser ampliado e dirigido ao

topo da pirâmide social, no qual se encontram os atores que
melhor assimilarão o cálculo da pegada ecológica.

D O diagnóstico da pegada ecológica da pecuária deve ser feito
pelos técnicos do BB para minimizar os erros de cálculo e

estabelecer as bases da estratégia de DRS.

E A atuação do BB na minimização da pegada ecológica deve

ocorrer como agente negocial, sem envolvimento com as
cadeias de valor.

QUESTÃO 5

Assinale a opção correta acerca do conceito de concertação e sua

aplicação no que concerne à pegada ecológica de setores produtivos
financiados pelo BB e sua relação com as diferentes visões da

estratégia de DRS.

A A concertação para a redução da pegada ecológica implica que
todos os participantes saibam o que é pegada ecológica,

compartilhem o desejo de reduzi-la e conheçam o meio de
fazê-lo.

B Contratar uma empresa de consultoria que se proponha a
definir procedimentos de cálculo da pegada ecológica e

identificar pontos em que a pegada possa ser reduzida no BB,
mostrando como poderia vir a ser a nova pegada ecológica,

pode corresponder a uma incursão na visão de abrangência.

C A decisão de ofertar linhas de crédito para que o setor

produtivo pesquise maneiras de reduzir a pegada ecológica
corresponde a uma visão de futuro.

D Para reduzir a pegada ecológica do setor produtivo, o BB deve
participar como agente de crédito, deixando o papel de agente

catalisador para o governo.

E Na visão de cadeia de valor, o BB deve incentivar o setor

produtivo a comprar bem e vender melhor, aprimorando o foco
no seu segmento particular, com o objetivo de maximizar o

lucro, pois diminuir o lucro é aumentar a pegada ecológica
devido ao aumento do custo em relação ao lucro.

QUESTÃO 6

Assinale a opção correta acerca da incorporação da RSA e do
conceito de pegada ecológica pelo BB nesse contexto.

A A opção pela redução da pegada ecológica exclui a modalidade
de venture capital.

B O BB é um agente creditício e, portanto, mesmo que defenda
ideologicamente a redução da pegada ecológica, não pode
exercer papel de consultor técnico para o cliente com o
objetivo de reduzir a pegada ecológica deste por meio da
difusão de melhores práticas.

C A busca de novos mercados para os produtos ecológicos é
responsabilidade do setor produtivo, cabendo ao BB outra
função, que é a de apoio financeiro para giro de capital quando
procurado pelos clientes desse setor.

D A bancarização — mesmo conjugada a outros programas —,
devido ao fato de dar mais incentivo ao endividamento e
menos ênfase em oportunidades de crescimento e inserção
social, aumenta a pegada ecológica da população de baixa
renda.

E O project finance representa um paralelo à redução da pegada
ecológica, devido ao fato de ambos almejarem um incentivo à
redução de risco, o primeiro no campo financeiro e na gestão
de modo amplo, e a segunda, focada na questão ambiental.

QUESTÃO 7

Com referência à atuação do BB no sentido da redução da pegada
ecológica em sua relação com o comércio varejista na área urbana,
assinale a opção correta.

A O setor de distribuição e de comércio varejista não deve ser
alvo de qualquer ação do BB sobre a referida temática, tendo
em vista que, segundo os princípios da RSA, que se articulam
com o objetivo de redução da pegada ecológica, o foco deve
estar no desenvolvimento da produção e não na
comercialização, ou seja, deve-se focar o início da cadeia
produtiva.

B O BB deve incentivar projetos que concentrem o maior número
possível de clientes em um mesmo espaço físico, de forma a
promover maior interação e a competição pela compra dos
produtos. Nesse tipo de projeto, deve-se investir em cartazes
luminosos e aparelhos condicionadores de ar.

C O BB, ao assumir a Agenda 21 na perspectiva empresarial,
deve comprometer-se a inovar produtos e serviços sem alterar
as antigas premissas que embasam a tomada de decisão e a
realização de negócios do conglomerado, para não correr
riscos de perda de identidade e de declínio da trajetória de
lucro e sucesso.

D Apesar de a economia solidária de base associativista e
cooperativista já ter como finalidade a sustentabilidade, ao
atuar sobre ela, o BB pode introduzir a redução da pegada
ecológica, cumprindo, assim, com um dos princípios do
Protocolo Verde.

E O BB deve apoiar-se no instrumento Acordo de Trabalho –
Perspectiva Sociedade para que o direcionamento estratégico
da empresa para reduzir a pegada ecológica junto aos clientes
do comércio varejista possa ser acompanhado por meio de
indicadores.
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Figura para as questões 8 e 9
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QUESTÃO 8

Com relação à figura acima, que apresenta algumas etapas da metodologia de DRS, e a essa metodologia, assinale a opção correta.

A A definição de ações na dimensão econômica como elemento central da redefinição das atividades produtivas é uma das etapas não

inseridas na figura.

B A sensibilização e capacitação é uma das etapas ausentes na figura, e o componente capacitação será plenamente atendido pela noção

de conhecimento e manejo da metodologia de DRS.

C Na figura, “X” corresponde à “concertação”.

D A etapa de “análises” é oferecida pelo BB aos clientes em dois níveis: análise técnica da atividade e análise de aderência da atividade.

E A etapa de “implementação” deve incluir a divulgação do processo, podendo prescindir de ações de monitoramento e avaliação na

sua sequência.

QUESTÃO 9

Tendo a figura como referência inicial, assinale a opção correta no

que concerne a ações para a redução da pegada ecológica junto a

uma cadeia produtiva de transportes.

A Mostrada na figura, a etapa de “implementação” não tem um

momento predefinido para começar, podendo suas ações ser

iniciadas antes mesmo da definição do plano de negócios de

DRS.

B A introdução de um meio de transporte novo deve ser tratada

em separado, visto que vai desenvolver uma cadeia produtiva

completamente nova no setor de transporte.

C A estratégia de DRS para o setor deve estar focada no

incentivo ao aumento da regularidade do transporte; questões

futuras devem ser tratadas ad hoc, ou seja, no momento em que

surgirem.

D De acordo com as diretrizes e concepções fundantes da

estratégia de DRS, o BB deve reconhecer no DRS uma política

pública assistencial, centrada na eficiência do cadastro de

usuários estudantes e idosos.

E A equipe de DRS é formada por técnicos indicados por

profissionais do BB. Não fazem parte da equipe os

representantes de usuários, que são os beneficiários do próprio

DRS.

QUESTÃO 10

Acerca dos conceitos de concertação, alianças, parcerias e redes de
cooperação e sua aplicação, assinale a opção correta.

A As alianças estratégicas devem ser incentivadas entre
organizações sociais preocupadas com a redução da pegada
ecológica, desde que estas não compartilhem os riscos, que
devem ser assumidos pelo BB justamente para que a ideia de
DRS se viabilize.

B O BB pode formar uma rede de cooperação ao reunir empresas
que persigam o mesmo objetivo e que se auxiliem mutuamente
por meio de troca periódica de informações, sem administração
integrada das unidades produtivas ou do planejamento
conjunto do composto mercadológico e sem constituir
personalidade jurídica estabelecida.

C É pressuposto da concertação que a união das forças da
sociedade e dos diversos atores sociais amplia as
possibilidades de sucesso dos esforços de transformação da
realidade, com clareza da direção a ser seguida.

D A concertação pressupõe articulação, parceria e mobilização
no contexto de usos múltiplos dos recursos regionais, tendo em
vista múltiplos e diferenciados objetivos, inclusive opostos,
pois o processo importa mais que o resultado.

E O papel do BB no processo de concertação é de caráter
creditício, ou seja, o banco, como agente de crédito, procura
atender as demandas apresentadas pelos clientes.



UnB/CESPE – BB-Certificação

Área de Conhecimento 4: RSA/DRS  – 4 –

Texto para as questões de 11 a 19

O BB lançou, no dia 22 de março de 2011, Dia Mundial da
Água, o Programa Água Brasil (PAB), passando a adotar o tema
água como o principal foco de atuação em suas ações voltadas
para a sustentabilidade. Por meio desse programa, o BB assume o
compromisso de promover a conscientização, de investir recursos
para a preservação e conservação de recursos hídricos e de
buscar soluções, juntamente com a sociedade, para os problemas
relacionados ao tema.

Internet: <www.bb.com.br> (com adaptações).

QUESTÃO 11

Considerando os múltiplos aspectos relacionados ao tema do texto
acima e considerando, ainda, a documentação do BB relacionada
a RSA e o DRS, assinale a opção correta quanto às características,
às origens, às finalidades e aos riscos do balanço social.

A O PAB não guarda aderência com ações anteriores do BB,
como, por exemplo, a versão Carbon free do circuito Banco do
Brasil de Vôlei de Praia, que visa à neutralização da emissão
de gases efeito estufa.

B Segundo a figura que antecede o texto em questão, a mitigação
de riscos corresponde a uma das etapas da metodologia de
DRS.

C O PAB contempla somente duas das três dimensões da Agenda
21 do BB: negócios com foco no desenvolvimento sustentável
e investimento social privado.

D O PAB é inovador do ponto de vista da sua inserção
socioambiental, pois o BB ainda não havia atuado na área de
ecoeficiência, tampouco no tema de consumo de água.

E O PAB não deve ser incluído no balanço social do BB, pois,
além de não apresentar resultados financeiros, não agrega valor
à imagem do banco.

QUESTÃO 12

O consumo consciente de água e a agricultura sustentável, dentro da
estratégia negocial de DRS do BB, estão relacionados a
metodologias específicas, tais como de DEL, DLIS, GESPAR e
ZOPP. No que concerne a essas metodologias, assinale a opção
correta.

A Essas metodologias diferem umas das outras, principalmente
em relação às metas e à definição do papel dos atores
responsáveis pelo desenvolvimento local, sendo excludentes
entre si e não complementares.

B Ao se empregar a metodologia GESPAR, foca-se,
exclusivamente, no desenvolvimento de cunho empresarial
dos produtores rurais, por meio do diagnóstico das cadeias
produtivas e da concentração verticalizada do controle dos
insumos e processos, que, no caso, passa pelo controle da
irrigação e de suas tecnologias.

C Nas metodologias citadas, o diagnóstico da situação existente
e os prognósticos de situações futuras são feitos anteriormente
ao desencadeamento do processo em si, visto que é esse
diagnóstico que vai determinar a adoção de uma metodologia
ou outra, papel que cabe à equipe de técnicos do BB que vão
implementar a estratégia de DRS.

D Todas as metodologias citadas podem ser empregadas na
gestão de recursos hídricos no meio rural, pois todas elas
apontam para uma ação territorializada.

E Essas metodologias priorizam realizar um projeto, ainda que,
eventualmente, possam ser criadas estratégias de atuação, com
ações continuadas, a partir da mobilização dos diferentes
atores presentes nos territórios.

QUESTÃO 13

Assinale a opção correta a respeito da implementação do PAB na
perspectiva da estratégia de DRS.

A A gestão sustentável passa pela busca de tecnologias
sustentáveis, tornando secundária a construção de consensos
sociais, visto ser esta uma meta impossível.

B A ideia de eficiência coletiva é a culminância de um processo
de construção de pacto para a gestão sustentável dos recursos
hídricos.

C A constituição de instâncias de participação social como
comitês de bacia hidrográfica é suficiente para caracterizar o
fortalecimento de novas institucionalidades, como alternativa
à constituição de redes interorganizacões.

D O PAB deve buscar a informação em detrimento da
concertação.

E Para que o PAB se enquadre às políticas de RSA/DRS e, em
consequência, seja bem-sucedido, o BB deve, entre outros
aspectos, considerar o conceito de poder como de grande
relevância, e tratar as convergências e divergências no debate
sobre a gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica
também como formas de expressão de poder.
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QUESTÃO 14

Assinale a opção correta acerca da gestão da estratégia de DRS a

ser implementada pelo BB no PAB para áreas urbanas.

A O PAB ajudará a sistematizar a estratégia negocial de DRS que

ainda não se encontra normatizada pelo BB.

B No PAB, o BB deve priorizar o desenvolvimento de seu

próprio capital institucional em relação ao capital social dos

atores locais, de forma a aprimorar a capacidade técnica de

intervenção na gestão de recursos hídricos.

C Para monitorar a gestão da estratégia de DRS, os gestores no

nível de agência devem dirigir-se às gerências regionais, visto

que as agências não podem acessar o aplicativo de DRS.

D Em virtude da perspectiva de longo prazo, o PAB, na estratégia

de DRS, deverá obter resultados apenas no longo prazo.

E De acordo com a visão de abrangência da estratégia de DRS,

a metodologia de condução da estratégia negocial de DRS

deve-se adaptar à realidade; nos centros urbanos, deverá

prever-se o fracionamento dos negócios entre diversas agências

para assegurar a cobertura de toda a praça pela atuação

bancária.

QUESTÃO 15

A respeito das etapas da metodologia de DRS para implementação

do PAB, assinale a opção correta.

A A partir da elaboração do plano de negócios, o BB apresenta

relatório de análise de risco com parecer da SUPER, que pode

sofrer reanálise.

B A equipe de DRS terá autonomia para viabilizar treinamentos,

desde que o plano de DRS já esteja concluído.

C Na implementação do PAB em uma bacia hidrográfica

considerada vulnerável às mudanças climáticas, caberá

exclusivamente à equipe de DRS do BB detectar essa

vulnerabilidade e o momento em que as variáveis ambientais

comecem a apresentar alterações, e, como desdobramento,

convocar os atores para uma adequação de metas.

D No diagnóstico em DRS, é suficiente, para se reproduzir a

realidade, analisar os dados estatísticos da economia, da

cultura e das relações sociais, separadamente.

E A equipe de DRS, por ter um tamanho limitado, deve

selecionar, entre os atores envolvidos na concertação, aqueles

mais qualificados tecnicamente e mais sensibilizados com os

objetivos da ação.

QUESTÃO 16

Acerca dos pilares da sustentabilidade relacionados ao PAB,

assinale a opção correta.

A O BB deve perseguir o denominado triple bottom line, que

prega as práticas que gerem resultado econômico, sem lucro

imediato, perspectiva de continuidade futura de lucro para os

acionistas e monetarização dos ganhos com a preservação do

meio ambiente.

B A melhoria dos indicadores econômicos da bacia hidrográfica

devem ser perseguidos tanto quanto o lucro do BB ou de

empreendimento individual ali localizado.

C No pilar econômico, a identificação do mercado real é o

objetivo único do diagnóstico de DRS, que, no caso, deve

analisar as práticas e cadeias de valor nos usos múltiplos das

águas e suas demandas presentes.

D O conceito de racionalidade ambiental que integra o pilar

ambiental circunscreve-se ao campo da filosofia e não remete

à esfera da produção.

E É inconcebível promover a monetarização do meio ambiente

tendo serviços socioambientais como moedas ambientais.

QUESTÃO 17

Ainda acerca dos pilares da sustentabilidade relacionados ao PAB,

assinale a opção correta.

A Déficit de cidadania constitui falta de conhecimento acerca da

legislação de modo geral por parte do indivíduo, sendo essa

carência uma responsabilidade pessoal a ser superada por meio

de esforço individual.

B Exclusão social pode ser provocada pelo desemprego, mas não

pelas ocupações precárias conhecidas como subemprego.

C O avanço tecnológico deve ser uma das metas da

sustentabilidade, tendo em vista que ele gera, necessariamente,

bem-estar e diminuição da exclusão social.

D A Agenda 21 almeja ações contínuas e sustentáveis, com

descentralização e controle social e incorporação de visão

multidisciplinar durante as fases de seu processo.

E O desenvolvimento de projetos do PAB deve ser padronizado

para todas as regiões do Brasil, de forma a se obter uma

unidade de conduta independente de variações regionais e

culturais.
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QUESTÃO 18

Considerando o conteúdo da estratégia negocial de DRS quanto a missão, crenças, visão de futuro, orientações gerais e plano de

mercado – varejo, assinale a opção correta no que se refere à aplicação dessa estratégia negocial no PAB.

A O PAB, que contribui para o desenvolvimento do país, está de acordo com a visão de futuro, mas não com a crença, que é assunto

diverso.

B O alvo da atuação do BB com o PAB são os brasileiros residentes no país, excluindo-se desse público os residentes no exterior.

C Como visão de futuro, o BB objetiva ser uma referência nacional em negócios sustentáveis e em responsabilidade socioambiental.

D O BB deve incentivar o micro e o macrocrédito no âmbito dos projetos de desenvolvimento de tecnologias poupadoras de água pelos

produtores rurais, em valores sempre crescentes, ainda que a análise financeira aponte para um maior endividamento do produtor, pois

isso representará doação do cliente à causa ambiental e aumentará o tempo de fidelização desse cliente ao BB.

E O BB deve buscar criar relações duradouras preferencialmente com clientes de maior renda, os grandes produtores rurais, pois estes

são capazes de fazer investimentos e cumprir as metas do PAB.

QUESTÃO 19

Considerando que o Brasil dispõe de uma Política Nacional de

Recursos Hídricos, instituída pela Lei Federal n.º 9.433/1997, que

se relaciona com as preocupações temáticas do PAB, assinale a

opção correta acerca do relacionamento entre o PAB e essa lei e da

responsabilidade socioambiental do BB.

A O BB pode elaborar os princípios da gestão de recursos

hídricos no âmbito do PAB, a partir de negociação com os

atores sociais envolvidos, desde que leve em consideração e

tome como ponto de partida o disposto na Lei n.º 9.433/1997.

B Caso se detectem indícios de favorecimento privado para

instalação de açudes e canais de irrigação em terras recém-

adquiridas a preços abaixo do valor de mercado por um único

proprietário, o BB, ainda assim, deverá apoiar pedidos de

financiamento para esse projeto, por absoluta ausência de

instrumentos que ditem seu comportamento em sentido

contrário.

C O PAB é uma iniciativa de RSA do BB, desatrelada da

observância dos princípios do Pacto Global.

D Um empreendimento sucroalcooleiro que tiver sido condenado

por práticas de trabalho similares a regime de escravidão

poderá tomar empréstimo no BB para financiar um projeto de

modernização da destilaria com redução do desperdício

de água.

E O PAB não pode ser caracterizado como aderido ao conceito

de ecoeficiência com base na política dos 3R porque esta se

aplica somente aos resíduos sólidos.

QUESTÃO 20

De acordo com o que prescreve o Protocolo Verde, constituiria

situação de cautela, no âmbito do PAB, um projeto para

I transposição de volumes de água de um rio pertencente a

uma bacia hidrográfica para rio de outra bacia hidrográfica,

de forma a melhorar a vazão da última e propiciar o

desenvolvimento de agricultura irrigada.

II bombeamento de água em excesso para fora de área de plantio

de arroz irrigado e lançamento em área alagada que constitua

berçário de peixes e aves migratórias.

III captação de água da chuva nos telhados das residências de

agricultores familiares e armazenamento em cisternas para

consumo doméstico.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e II estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.
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