CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC
EDITAL N. º 01/2019

CADERNO DE PROVAS
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

ASSINATURA DO CANDIDATO
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CADERNO DE PROVAS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
 Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.
 A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o tempo
de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
 O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma) hora.

ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;

e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe de

aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros
candidatos;

 Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos específicos e
questões de informática.

f) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas

 Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que aparecem
no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, comunique
imediatamente o fiscal.

PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;

 Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse
sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em
que se inscreveu se encontra devidamente identificado no
Caderno de Prova.

i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão-

 Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para cada
uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.

incorrendo em comportamento indevido;

 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas escuras,
portanto, preencha os campos de marcação completamente.
Exemplo:
 O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.
 Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda
que legível.

em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE
h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à sua
realização;
Respostas;
j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao

procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular

e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.
 Não será permitida, também, a utilização de telefone celular
ao final das provas, enquanto estiver dentro da unidade de
aplicação destas.
 Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
 O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01(uma) hora após
o seu início devendo obrigatoriamente entregar o CADERNO
DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está permitido levar
apenas o rascunho do gabarito que se encontra na última
página do caderno de prova. Após decorridos 120 minutos de
provas, ou seja, 02(duas) horas, o candidato poderá levar o
CADERNO DE PROVA.

 CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.

 Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.

 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:

 Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala, simultaneamente.

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem

 Da análise de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.

a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a

sua realização;
d) Utilizar-se

de régua de cálculo, livros,
calculadoras e/ou equipamento similar, dicionário,
notas e/ou impressos que não forem
expressamente permitidos, gravador, receptor e/

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
12/01/2020, a partir das 17h, na página da Unoesc e
da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Assinale a opção em que a regência verbal está
de acordo com a norma culta da língua
portuguesa:
a) Todos aspiravam o cargo com maior salário.
b) O candidato esqueceu dos documentos.
c) Preferia mais estar em uma sala confortável do
que nesta.
d) Todos obedeceram ao edital deste concurso.
QUESTÃO 02
Dentre as frases a seguir, em quais a vírgula foi
empregada corretamente?
I. Viajou no feriado, foi à praia com os novos
amigos.
II. A prefeitura ressaltou, a chamada dos
concursados imediatamente.
III. Os candidatos chegaram cedo, e a sala
estava fechada.
IV. Muitas vezes, o candidato encontra-se
nervoso.
a) II e IV.
b) I, II e III.
c) I, III e IV.
d) II e III.
QUESTÃO 03
Analise as palavras nas frases quanto às
recomendações da norma culta sobre
acentuação gráfica.
I. Após ler o edital, adquiri uma apostila com
os conteúdos da prova.
II. Os candidatos mantêm postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
III. O candidato mantém postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
IV. Referente à prova, ninguém poderá lê-la
antes da hora.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 04
Assinale a opção em que todas as palavras
estão grafadas de acordo com as normas
ortográficas da língua portuguesa.

a)
b)
c)
d)

Paralizia, através, talvez, altivez.
Previlégio, japonesa, estágio, presságio.
Mexer, hesitar, descanço, atrazo.
Exceção, gesto, jeito, extinção.

QUESTÃO 05
Assinale a opção que preenche corretamente
as lacunas nas frases a seguir.
I.
As candidatas estavam .............................
nervosas durante a prova.
II.
.......................... muitos anos que não há
concurso público para minha função.
III.
........................... poucos candidatos para
aquela vaga de advogado.
IV.
Levarei
a
ata
de
presença
..................................... às provas.
a) Meias – Faz – Havia – anexas.
b) Meio – Fazem – Haviam – anexa.
c) Meio – Faz – Havia – anexa.
d) Meias – Faz – Haviam – anexas.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Um digital influencer postou um vídeo sobre
sua rotina de alimentação e malhação diária em
uma de suas redes sociais. O número de
visualizações desse vídeo, depois de ser
postado, foi monitorado mensalmente e é
representado pela tabela a seguir:
Tempo (meses) Número de visualizações
0
75
1
525
2
3.675
3
25.725
Sendo V(t) o número de visualizações depois
de t meses, qual modelo representa o número
de visualizações, em função do tempo, nos três
primeiros meses após a postagem do vídeo?
a) 𝑉(𝑡) = 75 + 450𝑡
b) 𝑉(𝑡) = 75 + (450)𝑡
c) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (7)𝑡
d) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (5)𝑡
QUESTÃO 07
Com relação ao círculo trigonométrico, analise
as afirmações a seguir:
I. O ângulo 𝜽 = 𝟓𝝅⁄𝟏𝟐 radianos, ao ser
convertido para graus, torna-se 𝜽 = 𝟕𝟓°.
II. Os valores de 𝐜𝐨𝐬(𝟏𝟖𝟎°) e 𝒔𝒆𝒏(𝟏𝟖𝟎°) são,
respectivamente, -1 e 0.
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III. Se 𝒔𝒆𝒏(𝜶) = 𝟏⁄𝟐 e 𝐜𝐨𝐬(𝜶) = √𝟑⁄𝟐, então
𝒕𝒈(𝜶) = √𝟑⁄𝟑.
É correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
QUESTÃO 08
Os números complexos ou imaginários
surgiram após tentativas de resolução de
equações de segundo e terceiro graus em que
os matemáticos se deparavam com a raiz
quadrada de números negativos, que não
podem ser expressas no conjunto dos
números reais. Sendo assim, passou-se a
denotar essas raízes usando a letra “i”, em que
𝒊 = √−𝟏. No contexto dos números complexos
é correto afirmar que:
a) 𝑖 16 = 1.
b) √−36 = 36𝑖.
c) No número complexo 𝑧 = 14 + 3𝑖, a parte real
é 3 e a parte imaginária é 14.
d) O número 𝑧 = −4 − 3𝑖 é um número
imaginário puro.
QUESTÃO 09
A tabela a seguir apresenta os dados da idade
mediana da população brasileira entre os anos
1980 e 2015, sendo que os dados a partir de
2020 são projetados.
Ano Idade mediana Ano Idade mediana
1980
20,2
2015
31,2
1985
21,2
2020
33,5
1990
22,4
2025
35,8
1995
23,9
2030
37,9
2000
25,3
2035
39,9
2008
27,9
2040
42,0
2010
28,8
2045
44,2
Os mesmos dados da tabela
representados no gráfico a seguir:

estão

Com base nos dados apresentados na tabela e
no gráfico pode-se afirmar que
a) A idade mediana da população brasileira está
aumentando a cada ano, apresentando
pequenos intervalos de decrescimentos entre
os anos 1980 e 2015.
b) Considerando que o crescimento da idade
mediana da população entre os anos 2000 e
2008 foi linear, então a idade mediana da
população brasileira em 2005 era de 26,1
anos.
c) Considerando que a taxa de variação da idade
mediana da população entre 2040 e 2045 se
mantenha constante, então a idade mediana
da população brasileira em 2050 será de 46,6
anos.
d) A taxa média de variação da idade mediana da
população brasileira entre 1980 e 1985 foi de
0,2 ano por ano.
QUESTÃO 10
Júnior e João estão pagando a conta após
fazerem um lanche em uma lanchonete. Júnior
comeu um pastel e tomou um suco de laranja,
sendo que o valor total de sua conta foi de R$
5,40. João comeu dois pastéis e tomou um
suco de laranja, e o valor total de sua conta foi
de R$ 8,20. Qual é o valor de cada pastel nessa
lanchonete?
a) R$ 2,60.
b) R$ 2,70.
c) R$ 2,80.
d) R$ 2,90.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, cabe à Câmara, com a sanção
do prefeito, dispor sobre todas as matérias de
competência do município e, especialmente:
a) Autorizar a alienação de bens imóveis.
b) Fixar os subsídios e a verba de representação
do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores.
c) Eleger sua mesa, bem como destituí-la na
forma regimental.
d) Conceder licença aos vereadores, por motivo
de saúde, para tratar de interesse particular, ou
missão temporária.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem
Bonita,
ao
prefeito
compete,
privativamente:
a) Exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da
administração municipal na área de sua
competência.
b) Expedir instruções para execução de leis,
regulamentos e decretos.
c) Decretar desapropriação e instituir servidões
administrativas.
d) Autorizar a constituição de consórcio com
outros municípios.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura
Municipal de Vargem Bonita, é cargo em
comissão e as funções executivas de
confiança:
a) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município.
b) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
obrigatoriamente, por servidores ocupantes de
cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município.
c) Conjunto de funções e responsabilidades,
criado por lei, com denominação e
vencimentos pagos pelos cofres públicos e
acessível a todo brasileiro.

d) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município, estado ou união.
QUESTÃO 14
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, é
correto afirmar:
a) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos sem prejuízo da
remuneração.
b) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos e sem
remuneração
c) A cada dois anos de exercício, o servidor faz
jus a uma licença remunerada como prêmio
por assiduidade às suas funções pelo período
de três meses consecutivos.
d) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor
ausentar-se do serviço por 30 dias
consecutivos em razão de seu casamento.
QUESTÃO 15
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, sobre
provimento dos cargos públicos é correto
afirmar:
a) Admissão é o ato decorrente da contratação
de servidor municipal, em caráter permanente,
para funções de excepcional interesse do
município.
b) Reintegração é o reingresso no serviço público
de funcionário demitido ou exonerado, sem
ressarcimento de prejuízos.
c) Readmissão é a reinvestidura do servidor no
cargo anteriormente ocupado ou no cargo
resultante de sua transformação, quando
invalidada a sua exoneração, por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento
de todas as vantagens.
d) A nomeação é feita em caráter efetivo, quando
decorrente de concurso público, e em
comissão, para cargos declarados em lei de
livre nomeação e exoneração.
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ESPECÍFICAS
QUESTÃO 16
Pode-se afirmar que o povo egípcio, um dos
povos mais habilidosos na prática de
atividades físicas e prodigiosos em feitos
históricos, contribuiu para o desenvolvimento
dessa prática ao longo da história. Com relação
às atividades físicas praticadas pelo povo
egípcio, assinale a alternativa que corresponde
à principal característica dessa prática.
a) Guerreira.
b) Ritualística.
c) Higiênica.
d) De culto ao corpo.
QUESTÃO 17
Qual a Reforma foi responsável por tornar
obrigatória a Educação Física nas escolas do
munícipio da Corte, mesmo com grande
contrariedade por parte dos pais em ver seus
filhos envolvidos em atividades que não
fossem de caráter intelectual?
a) Leôncio Ferraz.
b) Leôncio de Carvalho.
c) Couto Ferraz.
d) Couto Pereira.
QUESTÃO 18
A BNCC está estruturada de modo a explicitar
as competências que devem ser desenvolvidas
ao longo de toda a Educação Básica e em cada
etapa da escolaridade, como expressão dos
direitos de aprendizagem e desenvolvimento
de todos os estudantes. Na primeira etapa da
Educação Básica, e de acordo com os eixos
estruturantes da Educação Infantil, quantos
são os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento, assegurados, para que as
crianças tenham condições de aprender e se
desenvolver?
a) Cinco.
b) Nove.
c) Seis.
d) Dez.
QUESTÃO 19
Conforme as obras de Confúcio, o povo chinês
deu grande contribuição para a evolução da
atividade física, em prol da evolução do homem
como ser. Nesse sentido, é correto afirmar que
o surgimento do exercício físico entre os
chineses teve um início mais voltado para:

a)
b)
c)
d)

A guerra.
Rituais de adoração dos deuses.
A higiene.
A recreação.

QUESTÃO 20
Na BNCC, o Ensino Fundamental está
organizado em cinco áreas do conhecimento.
Essas áreas, como bem aponta o Parecer
CNE/CEB nº 11/201024, “favorecem a
comunicação entre os conhecimentos e
saberes
dos
diferentes
componentes
curriculares.” (BRASIL, 2010). Elas se
intersectam na formação dos alunos, embora
se preservem as especificidades e os saberes
próprios construídos e sistematizados nos
diversos componentes. Assinale a alternativa
que não corresponde a uma área do
conhecimento.
a) Ciências Humanas.
b) Matemática.
c) Ensino Religioso.
d) Língua Portuguesa.
QUESTÃO 21
Esporte de origem alemã do século XIX. Teve
as suas regras publicadas pela Federação
Alemã de Ginástica e começou a ser praticado
de forma competitiva em países como Áustria,
Suíça e Alemanha. Embora tenha sido
inicialmente praticado exclusivamente por
mulheres e ao ar livre, hoje é jogado tanto por
homens quanto por mulheres e em quadras
tanto abertas quanto fechadas:
a) Ginástica.
b) Voleibol.
c) Handebol.
d) Esgrima.
QUESTÃO 22
Posição anatômica é a posição em que o corpo
está em posição ereta (em pé ou posição
ortostática), com a face voltada para frente e
olhar dirigido para o horizonte, membros
superiores estendidos paralelos ao tronco com
as palmas das mãos voltadas para frente,
membros inferiores estendidos e unidos com
os pés voltados para frente. Na posição
anatômica, o corpo é referenciado de acordo
com três planos: Sagital, Coronal ou
Transversal. Os movimentos realizados no
plano Frontal ou Coronal são:
a) Abdução e adução.
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b) Flexão e extensão.
c) Elevação e depressão.
d) Rotação para direita e rotação para esquerda.
QUESTÃO 23
A história do futebol no Brasil começou em
1895, pelas mãos dos ingleses, assim como na
maioria dos outros países. Os primeiros clubes
começaram a se formar nesse período. Assim
como a fundação dos clubes, a prática também
era restrita à elite branca. Diz-se que a primeira
bola de futebol do país foi trazida em 1894 por
Charles Willian Miller, considerado até hoje o
pai do futebol no Brasil. Em que país nasceu
Charles Willian Miller?
a) Alemanha.
b) Estados Unidos.
c) Brasil.
d) Inglaterra.
QUESTÃO 24
São moléculas estruturadas de proteínas, que
aceleram ou facilitam certas reações químicas
mediante a diminuição da energia de ativação
de uma reação química ou a quantidade:
a)
b)
c)
d)

Amido.
Acetilcolina.
Enzimas.
Aminoácidos.

QUESTÃO 25
Como primeira etapa da Educação Básica, a
Educação Infantil é o início e o fundamento do
processo educacional. A entrada na creche ou
na pré-escola significa, na maioria das vezes, a
primeira separação das crianças dos seus
vínculos
afetivos
familiares
para
se
incorporarem a uma situação de socialização
estruturada. A interação durante o brincar
caracteriza o cotidiano da infância, trazendo
consigo muitas aprendizagens e potenciais
para o desenvolvimento integral das crianças.
São
eixos
estruturantes
das
práticas
pedagógicas da Educação Infantil:
a) Conviver e participar.
b) Interações e brincadeiras.
c) Participar e explorar.
d) Brincar e socializar.
QUESTÃO 26
A quebra das ligações químicas fornece
energia para a execução de vários tipos de
exercícios. O metabolismo é a total soma de

processos anabólicos e catabólicos. Com
relação ao processo anabólico é correto
afirmar:
a) Uma reação anabólica forma substâncias
menores a partir de substâncias maiores.
b) Um processo anabólico quebra compostos
maiores em compostos menores.
c) Uma reação anabólica absorve energia do
meio externo.
d) Uma reação anabólica forma substâncias
maiores a partir de substâncias menores.
QUESTÃO 27
Cada prática corporal propicia ao sujeito o
acesso a uma dimensão de conhecimentos e
de experiências aos quais ele não teria de outro
modo. A vivência da prática é uma forma de
gerar um tipo de conhecimento muito particular
e insubstituível, e para que ela seja
significativa,
é
preciso
problematizar,
desnaturalizar e evidenciar a multiplicidade de
sentidos e significados que os grupos sociais
conferem às diferentes manifestações da
cultura corporal de movimento. A Educação
Física é o componente curricular que tematiza
as práticas corporais em suas diversas formas
de
codificação
e
significação
social,
entendidas
como
manifestações
das
possibilidades expressivas dos sujeitos,
produzidas por diversos grupos sociais no
decorrer da história. Assinale a alternativa que
corresponde às seis unidades temáticas da
Educação Física escolar, abordadas ao longo
do Ensino Fundamental, conforme a BNCC:
a) Brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas,
danças, lutas, práticas corporais de
movimento.
b) Brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas,
danças, lutas, práticas corporais de aventuras.
c) Jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas,
práticas corporais de movimento.
d) Brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas,
danças, capoeira, práticas corporais de
movimento.
QUESTÃO 28
O movimento humano requer energia, e esta é
vital para o desempenho esportivo. Para
qualquer atividade física, a energia precisa ser
gerada e utilizada pelo corpo para a realização
da
tarefa.
O
corpo
humano
utiliza
principalmente a glicose como fonte para a
produção de energia. Qual é a forma de
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armazenamento da glicose segundo os locais
onde é encontrada?
a) Glicogênio muscular e glicose hepática.
b) Glicogênio muscular e glicogênio hepático.
c) Glicogênio muscular e glicose sanguínea.
d) Glicogênio hepático e glicose sanguínea.
QUESTÃO 29
Comumente definido como as alterações no
comportamento motor através do ciclo da vida,
o Desenvolvimento Motor é um componente do
desenvolvimento geral do ser humano.
Segundo Gabbard (1993), Desenvolvimento
Motor é o processo de alterações no
movimento humano como resultado da
interação entre componentes genéticos e
culturais. No que se refere às fases do
desenvolvimento motor, assinale a alternativa
correta.
a) Levantar a cabeça, engatinhar e segurar
objetos são exemplos de movimentos
fundamentais.
b) A fase dos movimentos reflexivos se inicia
assim que o córtex motor se estabelece no
controle de movimentos.
c) A fase dos padrões motores rudimentares é
caracterizada pelo surgimento de movimentos
genéricos que serão a base para os
movimentos fundamentais (esportivos).
d) O movimento reflexivo é a fase inicial do
desenvolvimento motor.
QUESTÃO 30
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb) atende
toda a educação básica, da creche ao ensino
médio. Substituto do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério (Fundef), que
vigorou de 1997 a 2006, o Fundeb está em vigor
desde janeiro de 2007 e se estenderá até 2020.
Fundeb é um fundo especial, de natureza
contábil e de âmbito estadual, formado, na
quase totalidade, por recursos provenientes
dos impostos e transferências dos estados,
Distrito Federal e municípios, vinculados à
educação por força do disposto no art. 212 da
Constituição Federal. O aporte de recursos do
Governo Federal ao Fundeb correspondente a
10% da contribuição total dos estados e
municípios de todo o país. Assinale a

alternativa que corresponde ao número de
fundos que constituem o Fundeb.
a) 27.
b) 01.
c) 26.
d) 08.
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