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PROFESSOR DE HISTÓRIA
Conhecimentos Específicos

90 QUESTÕES COMENTADAS
Parte 1
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Processo de construção da história; Fontes históricas;
Preservação do Patrimônio Histórico; Tempo histórico
e tempo cronológico; Surgimento dos primeiros grupos
humanos; Surgimento da civilização; Antiguidade
Oriental; Antiguidade Ocidental

1. Apesar de sua dispersão geográfica e de sua fragmentação política, os gregos tinham uma
profunda consciência de pertencer a uma só e mesma cultura. Esse fenômeno é tão mais
extraordinário, considerando-se a ausência de qualquer autoridade central política ou religiosa
e o livre espírito de invenção de uma determinada comunidade para resolver os diversos
problemas políticos ou culturais que se colocavam para ela.
(Moses I. Finley. Os primeiros tempos da Grécia, 1998. Adaptado.)
O excerto refere-se ao seguinte aspecto essencial da história grega da Antiguidade:
A) a predominância da reflexão política sobre o desenvolvimento das belas-artes.
B) a fragilidade militar de populações isoladas em pequenas unidades políticas.
C) a vinculação do nascimento da filosofia com a constituição de governos tirânicos.
D) a existência de cidades-estados conjugada a padrões civilizatórios de unificação.
E) a igualdade social sustentada pela exploração econômica de colônias estrangeiras.
Comentários
O texto aborda o destacável sentimento de pertencimento a uma mesma cultura mostrado
pelos gregos apesar da fragmentação política característica da divisão em cidades-estados,
típica da Grécia Antiga.
Gabarito: D

2. Em relação à ética e à justiça na vida política da Grécia Clássica, é correto afirmar:
A) Tratava-se de virtudes que se traduziam na observância da lei, dos costumes e das
convenções instituídas pela pólis.
B) Foram prerrogativas democráticas que não estavam limitadas aos cidadãos e que também
foram estendidas aos comerciantes e estrangeiros.
C) Eram princípios fundamentais da política externa, mas suspensos temporariamente após a
declaração formal de guerra.
D) Foram introduzidas pelos legisladores para reduzir o poder assentado em bases religiosas e
para estabelecer critérios racionais de distribuição.
E) Adquiriram importância somente no período helenístico, quando houve uma significativa
incorporação de elementos da cultura romana.
2

16. Não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Há muito mais, contido nas
tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas e em diversos outros aspectos e
manifestações transmitidas oral ou gestualmente, recriados coletivamente e modificados ao
longo do tempo. A essa porção intangível da herança cultural dos povos dá-se o nome de
patrimônio cultural imaterial.
Internet: <www.unesco.org.br>.
Qual das figuras a seguir retrata patrimônio imaterial da cultura de um povo?

Comentários
Patrimônio imaterial é a construção de cultura, de tradição, expresso através do teatro ou da
dança, como o bumba meu boi, uma tradição folclórica do norte do Brasil. As demais alternativas
– com exceção da D - tratam de cultura material, cultura porque foi criada pelo homem, material
porque é palpável, ao contrário das Cataratas do Iguaçu, que é elemento natural.
Gabarito: C

17. Para escrever a História é necessário reunir fontes ou testemunhos, que são objetos e
documentos – restos do passado – que ajudam a compreender um contexto em determinado
período. Sobre as fontes documentais, é correto afirmar que:
14

A) Cruzadismo — conquista da terra santa.
B) Patriotismo — exaltação da cultura local.
C) Helenismo — apropriação da estética grega.
D) Imperialismo — selvageria dos povos dominados.
E) Expansionismo — diversidade dos territórios conquistados.
Comentários
O período destacado foi marcado pelo apogeu do expansionismo romano, época do Império,
quando Roma dominava todos os territórios ao redor do Mediterrâneo, incluindo a Palestina. O
mosaico de animais demonstra a quantidade e diversidade desses territórios.
Gabarito: E

FORMAÇÃO DO MUNDO FEUDAL
AS CRUZADAS
CRISE DO FEUDALISMO
46. Um texto bastante famoso produzido na Idade Média foi o Exemplo dos carneiros, dos bois
e dos cães, que explicava:
“A razão de ser dos carneiros é fornecer leite e lã, dos bois é lavrar a terra, a dos cães defender
os carneiros e os bois. Se cada um cumprir sua missão, Deus protegê-la-á. Do mesmo modo, fez
com os homens: instituiu os Clérigos e os Monges para que rezassem, plenos de doçura, como
ovelhas; os camponeses, como os bois, para assegurar a subsistência, e os guerreiros para que
defendessem dos inimigos, semelhantes a lobos, os que oram e os que cultivam a terra.”
(Apud LE GOFF, Jacques. A civilização do ocidente medieval. Lisboa: Estampa, 1984, vol. 2, p.
10, adaptado).
Partindo da análise dessa fonte, compreendemos que a Sociedade Feudal se dividia em três
ordens principais, registradas na alternativa:
A) Os religiosos (os carneiros), os trabalhadores (os bois) e os guerreiros (os cães).
B) Os mercadores (os bois), os clérigos (os cães) e os guerreiros (os carneiros).
C) Os reis (os cães), os plebeus (os bois) e os nobres (os carneiros).
D) Os reis (os cães), os plebeus (os bois) e a corte (os carneiros).
E) Os homens (os cães), as mulheres (os carneiros) e os religiosos (os bois).
Comentários
A questão aponta para a sociedade feudal europeia no período medieval. A Igreja católica era a
instituição mais importante que organizava e explicava a sociedade. O texto citado pelo
historiador Jacques Le Goff foi elaborado na Idade Média e retrata muito bem a função social
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Renascimento; Formação dos Estados nacionais;
Reforma e contra reforma; O antigo regime

1. “As teorias e práticas mercantilistas estão inseridas no contexto da transição do Feudalismo
para o Capitalismo, possuindo ainda características marcantes das estruturas econômicas
feudais e já diversos fatores que serão mais tarde identificados com características capitalistas,
não sendo nenhum dos dois sistemas, no entanto. O termo mercantilismo define os aspectos
econômicos desse processo de transição. Se o mercantilismo tem sua contraparte política no
Estado absoluto, no campo social tem relação com a estrutura social comumente conhecida
como sociedade do Antigo Regime.”
(SILVA, Kalina V. & SILVA, Maciel Henrique. “Dicionário de conceitos históricos”. São Paulo:
Contexto, 2009, p. 283-284).
Das práticas apresentadas abaixo, qual não pode ser identificada como pertencente ao
mercantilismo:
A) Metalismo.
B) Protecionismo alfandegário.
C) Incentivo às manufaturas.
D) Balança comercial favorável.
E) Liberalismo econômico.
Comentários
A alternativa A é incorreta, pois o metalismo foi uma característica importante do
mercantilismo, que usava os metais preciosos extraídos principalmente das colônias como
moeda comercial.
A alternativa B também é incorreta, pois o protecionismo alfandegário consistia no aumento
das taxas alfandegárias, de tal maneira que os produtos importados ficavam mais caros. Isso
ocorria para estimular o comércio de produtos internos.
A alternativa C também é incorreta, uma vez que o incentivo às manufaturas ocorria, mas
apenas nas metrópoles dos Estados Absolutistas, que impediam a criação de manufaturas nas
colônias, de tal modo a centralizar o comércio e fortalecer o poder do Estado.
A alternativa D também é incorreta, pois a balança comercial favorável era a estratégia
utilizada pelos Estados Absolutistas com a implantação do protecionismo alfandegário, na
medida em que a balança comercial de um determinado país só está favorável quando este
exporta mais do que importa.
A alternativa E é a resposta correta, de tal modo que o liberalismo econômico é antagônico ao
mercantilismo, além de ser contrário ao Antigo Regime, pois pregava a liberdade individual e a
igualdade de direitos.
Gabarito: E
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Igreja Católica detinha, as quais não deveriam ser acumuladas pela Igreja diante dos problemas
sociais pelos quais a sociedade, no presente caso alemã, passava.
Gabarito: B

17. Observe a imagem para responder à questão

A obra O banqueiro e sua mulher (1514), de Quentin Matsys, retrata o casal:
A) como membros da nobreza europeia, característica evidenciada pelos trajes, pelo espaço em
que se encontram e pela atividade que estão desenvolvendo.
B) de forma elogiosa, refletindo a mudança de mentalidade europeia em relação às finanças
devido às revoluções burguesas ocorridas no início do século XVI.
C) como representante da avareza, fruto de um contexto em que o empréstimo a juros, o lucro
e a usura eram duramente criticados pela Igreja Católica.
D) de forma crítica, ressaltando o vínculo existente à época entre os banqueiros e os operários,
o que levou à luta radical contra o Antigo Regime e a monarquia.
E) como pessoas simples e pobres, com poucos recursos, em um contexto histórico em que
burgueses e camponeses tinham a mesma situação econômica.
Comentários
A obra acima, pintada no ano de 1514, é fruto de uma mentalidade da época conhecida como a
Idade Moderna. Como um dos marcos fundamentais deste período, podemos elucidar a defesa
da Igreja Católica em oposição à avareza das pessoas, que buscavam sempre o lucro excessivo e
os ganhos materiais.
O Catolicismo, desde o período medieval, defendia o fim da usura e da avareza, uma vez que
isto contribuía para o crescimento de propriedades privadas em detrimento do coletivo.
Assim, o quadro apresentado critica o ganho de lucros por parte da população, sob a figura do
banqueiro e de sua esposa, que desprezam as leituras sagradas (na imagem da Bíblia em suas
mãos), sendo ignoradas pelo casal. Criticam-se, assim, as vaidades humanas e a busca pelo lucro.
Gabarito: C
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EXPANSÃO MARITIMA-COMERCIAL EUROPEIA
33. Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português no fenômeno histórico
conhecido como “expansão ultramarina”, é correto afirmar que foi (foram) decisivo (a) (s):
A) o comércio de ouro e escravos na costa da África.
B) a precoce centralização política de Portugal e a ausência de guerras.
C) a luta contra os mouros no Marrocos.
D) a aliança política com o reino da Espanha.
E) as reformas pombalinas.
Comentários
A alternativa A é incorreta, pois a exploração de ouro e escravos da costa africana só
aconteceu mais tarde, em relação as primeiras explorações marítimas. A primeira conquista
dos portugueses no continente africano foi a marroquina de Ceuta, em 1415. A seguir,
navegadores portugueses atingiram a Ilha da Madeira em 1419 e, entre 1427 e 1431, o
Arquipélago dos Açores. Em 1434 ultrapassaram a barreira do Cabo Bojador, que segundo a
tradição grega era o limite seguro sem o perigo dos monstros marinhos. Em 1444, já utilizando
as caravelas, os portugueses atingiram a Arquipélago de Cabo Verde e continuaram a explorar
a consta africana.
A alternativa B está correta. O pioneirismo português na aventura marítima pode ser explicado
pelos seguintes fatores: consolidação precoce do regime monárquico; relativa escassez de
recursos naturais; existência de um grupo mercantil forte e enriquecido; liderança em
tecnologia náutica; e o espírito de aventura. Portugal foi o primeiro Estado nacional a se
consolidar na Europa, especialmente por causa das forças arregimentadas nas Guerras de
Reconquista, quando ocorreram a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Tal centralização
do poder português favoreceu enormemente aos investimentos nas grandes navegações,
visando interesses mercantilistas e a expansão do império.
A alternativa C também é incorreta, de tal modo que a luta contra os mouros ocorreu na
própria Península Ibérica e não no Marrocos.
A alternativa D também é incorreta, uma vez que desde 1383, quando ocorreu a Revolução de
Avis, por causa da vacuidade do trono português e a tentativa frustrada dos espanhóis em
tomar a coroa portuguesa, que Portugal e Espanha romperam as suas relações. Os burgueses
lusitanos venceram os espanhóis na batalha de Aljubarrota e conduziram Dom João I, mestre
de Avis, ao trono português.
A alternativa E é falsa, pois as reformas pombalinas ocorreram na segunda metade do século
XVIII, isto é, três séculos depois das primeiras expedições marítimas.
Gabarito: B
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Povos da América pré-colombiana; Indígenas da América
portuguesa e Espanhola; Capitanias hereditárias na América
portuguesa; Dominação e exploração Colonial portuguesa;
Escravidão indígena e africana na América portuguesa; A era das
revoluções; Expansão dos Ideais Revolucionários; Expansão
Napoleônica

46. As exportações de algodão aumentaram de maneira vertiginosa de 1790 a 1860. Em 1820,
os Estados Unidos já haviam se convertido no maior produtor mundial de algodão e uns dez
estados e territórios dependiam em grande medida do sistema de plantações.
(Philip Jenkis. Breve história dos Estados Unidos, 2017. Adaptado)
O aumento da produção de algodão nos Estados Unidos foi condicionado por alguns fatores,
entre os quais
A) a Revolução Industrial e o aumento da exploração da mão de obra escrava.
B) a natureza da colonização inglesa e a manutenção do pacto colonial.
C) a unificação do país pelo governo central e a abolição da escravidão.
D) a anexação de mercados no Oeste e o emprego massivo da mão de obra imigrante.
E) a consolidação do capitalismo na agricultura e a adoção da pequena propriedade.
Comentários
O período ao qual o excerto faz referência alude aos séculos XVIII e XIX nos EUA, sendo que o
enfoque da questão é associar o aumento na exportação do algodão a um processo histórico
ocorrido na passagem do setecentos para o oitocentos. Diante disso, é fundamental que se
tenha em mente que a produção do algodão alcançou elevados índices neste período, sobretudo
após a Independência das 13 Colônias dos EUA, em 1776.
Para compreender tal processo, é fundamental entender que a produção agrícola nos EUA,
durante o período colonial, estava direcionada para o envio de matéria-prima à metrópole (a
Inglaterra), responsável pela enorme produção de têxteis através do algodão obtido. Nas
colônias inglesas do Sul, o território era composto por grandes propriedades escravistas que
organizavam a produção através da plantation (grandes propriedades monocultoras com a
produção voltada para a exportação, além da utilização da mão de obra escrava).
Simultaneamente, a Inglaterra estava passando por um processo de modernização e
desenvolvimento de suas indústrias ao longo do século XVIII, conhecido como Revolução
Industrial e que representou um enorme avanço tecnológico para a época, tanto na Europa
quanto em outras partes do mundo, inclusive a América, além de alterar o modo de vida e a
forma de trabalho das pessoas.
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PERIODO COLONIAL I
1. Observe a imagem a seguir

A obra de Victor Meirelles, realizada à época do Império de D. Pedro II, tem o seu contexto de
produção associado à dedicação de vários membros da Academia Imperial de Belas Artes à
representação de momentos importantes da política e da história nacional, com vistas a
desenvolver um sentimento ufanista.
Essa obra busca representar o descobrimento:
A) como um encontro pacífico e ordenado de raças, com a Igreja e o Estado ao centro e os
indígenas curiosos e passivos, de forma a silenciar sobre os conflitos do passado e do presente,
tais como a invasão e o genocídio indígena do século XVI e a escravidão negra do século XIX.
B) de maneira apologética, de forma a conferir legitimidade à presença portuguesa na América,
com o objetivo de justificar, em pleno século XIX, a guerra levada adiante pelo Brasil contra o
Paraguai, evidenciando a pretensão brasileira de se constituir como potência hegemônica no
Cone Sul.
C) como uma projeção pretérita da importância das elites de grandes proprietários do século
XIX, ressaltando, com isso, o projeto dessas oligarquias em relação à derrubada da monarquia e
ao estabelecimento de uma República que contemplasse os interesses das várias regiões do
país.
D) de modo laudatório, ressaltando o papel essencial da Igreja e dos bandeirantes no processo
de colonização do Brasil, o que ensejaria, no século XIX, o desejo da aristocracia rural do
Nordeste de se afirmar como grupo social político e economicamente hegemônico no Império.
E) de forma crítica, ressaltando o caráter violento da conquista portuguesa e da ação da Igreja
Católica, com o objetivo de denunciar as marcas de violência ainda presentes na sociedade
imperial, tais como a escravização de negros africanos e a exploração de imigrantes italianos.
Comentários
A obra produzida por Victor Meirelles, em 1860, ainda sob o Segundo Reinado (1840-1889), é
reflexo de uma preocupação, por parte dos membros da Academia Imperial de Belas Artes
202

Jânio Quadros, respectivamente. Neste período, as eleições eram dissociadas, ou seja, a
população votava de forma separada para presidente e vice-presidente do Brasil.
JK, presidente entre 1956 e início de 1961, apresentou um programa de governo voltado ao
nacional-desenvolvimentismo, além de seu famoso plano de metas, autointitulado “50 anos em
5”. Teve um grande enfoque na industrialização do país e na concretização de seu plano.
Eleito em 1960, Jânio Quadros tomou posse em 31 de janeiro de 1961 e seu governo é marcado
por uma intensa instabilidade política, fruto dos problemas socioeconômicos brasileiros. Em 25
de agosto de 1961, renuncia ao cargo de chefe do Executivo, sendo que o seu vice, João Goulart,
então em viagem diplomática à China, tem problemas para assumir a presidência do Brasil, a
qual a ele pertencia por direito.
Em meio às acusações sofridas de comunista, João Goulart assume o cargo sob o regime
parlamentarista, porém, com poderes reduzidos pelo Congresso Nacional.
Em 1964, um golpe militar destituiu João Goulart da presidência, em razão de sua “aproximação
com a esquerda política”, abrindo o caminho para um longo período de ditadura militar (21
anos), no qual as eleições para o Executivo foram suspensas e só retornariam em 1989, com a
vitória de Fernando Collor de Mello como o primeiro presidente civil eleito através do voto
popular no pós-ditadura.
Gabarito: D

30. Observe a imagem a seguir:

A capa da Revista Manchete, de agosto de 1961, retrata a:
A) aliança entre o governo trabalhista brasileiro e os países do bloco socialista em plena Guerra
Fria, o que contribuiu para atiçar a histeria anticomunista e foi um dos fatores que levou ao
golpe civil-militar de 1964.
B) ligação entre a esquerda brasileira e a esquerda revolucionária latino-americana, fato que
ficaria em evidência pelos próximos anos em função da radicalização política dos setores da
esquerda que optaram pela luta armada.

355

respaldo político e constitucional através da Constituição de 1967, que incorporava os Atos
Institucionais elaborados pelos militares.
Gabarito: E

REDEMOCRATIZAÇÃO; A NOVA REPÚBLICA BRASILEIRA

41. A Assembleia Constituinte instalou-se em 1o de fevereiro de 1987, e a Constituição foi
promulgada no ano seguinte, em 5 de outubro de 1988. [...] É a mais extensa Constituição
brasileira – tem 250 artigos principais, mais 98 artigos das disposições transitórias – e está em
vigor até hoje.
(Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling. Brasil: uma biografia)
Essa Constituição
A) restringiu o direito de greve para funcionários públicos federais.
B) garantiu o voto facultativo para os analfabetos.
C) permitiu a formação de partidos políticos estaduais.
D) proibiu as coligações partidárias nas eleições majoritárias.
E) criou as Comissões Parlamentares de Inquérito.
Comentários
A constituição de 1988 também é chamada de cidadã, pois além de redemocratizar o país,
trouxe novidades, como garantias sociais e o voto facultativo para os analfabetos, garantiu o
direito de greve aos funcionários públicos federais. Durante o Estado Novo os partidos políticos
foram proibidos e em 1945, a lei eleitoral de 1945, determinou a criação de partidos de caráter
nacional, colocando fim a tradição de partidos políticos regionais, que desde então são
proibidos. A constituição também prevê coligações partidárias nas eleições majoritárias, chapas
casadas (presidente e vice na mesma chapa, e podem ser de coligações), eleições de quatro anos
e o segundo turno. Fique atento, que a reeleição somente foi introduzida em 1997 no governo
FHC. A CPI-Comissão parlamentar de Inquérito, consta na constituição desde 1934.
Gabarito: B

42. Graças à bem-sucedida industrialização substitutiva das importações, conduzida nas décadas
de 1950, 1960 e 1970, o Brasil se ergueu à posição de nona potência econômica do mundo. É
hoje um país mal desenvolvido por ter adotado um padrão de crescimento socialmente
perverso. Ostenta uma das mais regressivas repartições da renda no mundo, com diferenças
abismais entre a minoria dos ganhadores e a massa dos sacrificados.
(Ignacy Sachs. Quo Vadis, Brasil? In Ignacy Sachs, Jorge Wilheim e Paulo Sérgio Pinheiro (org.).
Brasil: um século de transformações, 2001.)
A partir do fragmento, é correto considerar:
364
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PRIMEIRA GUERRA MUNIDIAL
REGIMES TOTALITÁRIOS
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
1. Uma das metas mais importantes do tratado era [...] controlar a Alemanha (segundo uma
expressão usada naquela época), isto é, destruir sua força militar no presente e no futuro. [...]
ficou decidido que o exército alemão ficaria limitado a 100 mil homens, recrutados com base
em um compromisso voluntário de doze anos para os soldados e suboficiais.
(Jean-Jacques Becker. O Tratado de Versalhes, 2011)
O Tratado de Versalhes, assinado após a Primeira Guerra Mundial, contribuiu para
A) a adoção de planos internacionais de ajuda financeira aos países economicamente
destruídos pelo conflito bélico.
B) a constituição, pelas nações asiáticas e europeias derrotadas na guerra, de um bloco militar
contrário ao imperialismo na África e na Ásia.
C) o fortalecimento de ideologias antidemocráticas habilmente exploradas por partidos
políticos nacionalistas.
D) o desenvolvimento duradouro da economia internacional como resultado da redução de
gastos públicos com equipamentos militares.
E) a emergência de relações estáveis, baseadas nos princípios de reciprocidade, entre as
potências industrializadas europeias.

2. Observe a imagem a seguir:

401

Quando eles me levaram, não havia mais quem protestasse.”
O texto, em uma das versões atribuída ao pastor luterano alemão Martin Niemoller, faz a crítica
à Alemanha do III Reich. Entre as características do nazismo, é correto identificar:
A) o liberalismo econômico e a descentralização política.
B) a intolerância religiosa e a democracia racial.
C) a oposição entre o Estado de Israel e a Alemanha.
D) a perseguição política e o racismo.
E) o respeito ao Tratado de Versalhes e à Liga das Nações.

10. Observe a charge a seguir

Ela representa a política externa dos EUA na época:
A) da Guerra Fria, no contexto da luta contra o comunismo, marcado pelo bloqueio econômico
à Cuba socialista e pelo apoio às ditaduras militares na América Latina.
B) da Segunda Guerra Mundial, no contexto da disputa pela hegemonia militar e pelo controle
geopolítico da América Central e do Oceano Atlântico entre os EUA e a Alemanha nazista.
C) do imperialismo, no contexto das atuações marcadas pela “política do grande porrete”, das
quais são exemplos as participações nas independências de Cuba e do Panamá.
D) da grande depressão econômica dos anos 1930, no momento em que os EUA saíam para o
mar em busca de matéria-prima e mercado consumidor para reaquecer a sua economia.
E) das independências da América Espanhola no início do século XIX, em um momento em que
os EUA pretendiam garantir a hegemonia sobre a América por meio da “Doutrina Monroe”.

11. É coerente com as razões que levaram à 1ª Grande Guerra Mundial:
A) Um dos fatos que contribuiu para o final do confronto foi a entrada da Rússia na Guerra, pois
tinha um exército grande e bem preparado, impondo aos alemães derrotas vexatórias.
B) O processo de Imperialismo, promovido pelas grandes potências capitalistas da Europa,
principalmente França, Inglaterra e Alemanha, gerou conflitos e até confrontos pela disputa de
territórios, ao ponto de desencadear a 1ª Guerra.
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II. História das mentalidades;
III. História das multidões e das massas.
Indique a opção que representa os conceitos desenvolvidos por tal escola teórica:
A) I e III, apenas.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

GABARITO
1
C

2
B

11
B
21
B

errado

4
D

5
A

6
B

7
C

8
D

9
D

10
C

12
E

13
C

14
D

15
E

16
A

17
D

18
E

19
A

20
E

22
certo

23
D

24
A

25
E

26
B

27
A

28
A

29
D

30
E

31
A

32
D

33
E

34
B

35
D

36
E

37
A

38
D

39
D

40
E

41
B

42
B

43
C

44
B

45
C

46
C

47
B

48
E

49
E

50
C

51
A

52
D

53
D

54
A

55
A

56
E

57
D

58
A

59
D

errado

61

62
D

63
A

64

66
C

67
C

68

69

certo

65
E

errado

errado

70
C

72
E

73
C

74
A

75
D

76
D

77
D

78
C

79
D

80
B

certo

71
certo

3

60

436

