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Conhecimentos Específicos

1 – Os princípios administrativos são chamados de 
postulados fundamentais que amparam o modo de 
agir da Administração Pública. Tais princípios podem
ser expressos na Constituição ou reconhecidos pela 
doutrina e jurisprudência. Nesse sentido, indique 
qual é o princípio segundo o qual os bens de 
interesses públicos não pertencem à Administração, 
nem a seus agentes, cabendo a estes conservá-los 
em nome da coletividade que é o verdadeiro titular 
dos interesses públicos:
a) Presunção de legitimidade
b) Segurança jurídica
c) Indisponibilidade do interesse público
d) Supremacia do interesse público

2  –  Sobre  os  poderes  e  deveres  da  Administração
Pública, considere a alternativa correta:
a) Os poderes concedidos ao Administrador Público
podem  ser  usados  em  quaisquer  circunstâncias,
dentro  ou  fora  do  exercício  do  cargo  ou  função
pública, porquanto é atributo pessoal do agente.
b)  Se  o  agente  usa  da  autoridade  pública  ou  a
invoca  quando  despido  da  função  ou  fora  do
exercício  do  cargo,  apenas  para  sobrepor-se  aos
demais cidadãos, ele pratica abuso de poder.
c) O poder tem, para o agente público, o significado
de dever  para com a  comunidade e para  com os
indivíduos,  porém  em  vários  casos  não  há
necessidade de exercitá-lo.
d)  Quando  praticado,  o  abuso  de  poder  somente
ocorre na execução de um ato ilegal.

3 – Considerando o tema licitações, com amparo na 
Lei n° 14.133/2021, identifique a alternativa 
correta:
a) Quanto ao critério de julgamento, no art. 33 da 
lei citada, as propostas deverão estar de acordo 
com os incisos na sequência a seguir: menor preço; 
técnica e preço; melhor técnica ou conteúdo 
artístico; maior lance e maior retorno econômico.
b) Quanto ao critério de julgamento, no art. 33 da 
lei citada, as propostas deverão estar de acordo 
com os incisos na sequência a seguir: menor lance; 
menor preço; técnica e preço; melhor técnica ou 
conteúdo artístico e maior retorno econômico.
c) Quanto ao critério de julgamento, no art. 33 da 
lei citada, as propostas deverão estar de acordo 
com os incisos na sequência a seguir: maior 
desconto e menor preço; técnica e preço; melhor 
técnica e bom conteúdo artístico; maior lance e 
maior retorno econômico.

d) Quanto ao critério de julgamento, no art. 33 da
lei  citada,  as  propostas  deverão  estar  de  acordo
com os incisos na sequência a seguir: menor preço;
maior  desconto;  melhor  técnica  ou  conteúdo
artístico; técnica e preço; maior lance, no caso de
leilão e maior retorno econômico.

4 – Na teoria, seja no setor público ou privado, a 
liderança caracterizada pela presença do líder como
guia e motivador de seus subordinados na direção 
de objetivos, esclarecendo o papel destes e as 
exigências das tarefas propostas, oferecendo em 
troca recompensas individuais e demonstrando 
preocupação com as necessidades dos subordinados,
está relacionada com o líder do tipo:
a) transformacional
b) comportamental
c) transacional
d) contingencial

5 – Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) n° 13.709/2018, analise as assertivas a 
seguir:
I – É dever do Poder Público a gestão documental e a
proteção especial de documentos de arquivos, como
instrumento de apoio à administração.
II – Gestão de documentos é o conjunto de 
procedimentos e operações técnicas referentes à 
produção, guarda, arquivamento, destinação e 
eliminação de documentos.
III – De acordo com o Art. 5º dessa lei, a toda 
operação realizada com dados pessoais, como as 
que se referem à coleta, produção, recepção, 
classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, 
avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração dá-
se o nome de tratamento.
IV – De acordo com essa Lei, a utilização de meios 
técnicos razoáveis e disponíveis no momento do 
tratamento, por meio dos quais um dado perde a 
possibilidade de associação direta ou indireta a um 
indivíduo, consiste na técnica de anonimização.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas os itens I, III e IV estão corretos
b) Apenas os itens I, II e III estão corretos
c) Todos os itens estão corretos
d) Apenas os itens II e IV estão corretos

6 – Ainda sobre a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais  (LGPD)  n°  13.709/2018,  analise  as
assertivas a seguir:
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I  –  Informações  classificadas  como  ultrassecretas
deverão ficar com acesso restrito por vinte e cinco
anos, contados a partir de sua produção. 
II  – É indispensável o consentimento do titular  ao
uso  dos  seus  dados  pessoais  em  pesquisas
estatísticas  que  necessitem  de  tais  informações,
mesmo  que  as  pesquisas  sejam  de  evidente
interesse público ou geral. 
III – O tratamento dos dados regulados deve atender
ao  princípio  da  adequação,  o  qual  limita  o
tratamento ao mínimo necessário para a atividade.
IV – A LGPD considera como dados pessoais sensíveis
os dados sobre origem racial ou étnica.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas os itens I, III e IV estão corretos
b) Apenas os itens II e III estão corretos
c) Todos os itens estão incorretos
d) Apenas os itens I e IV estão corretos

7  –  Sobre  a  organização  e  estrutura  do  Estado,
Governo e Administração, julgue os itens a seguir:
I  –  A  autarquia  é  uma  entidade  integrante  da
administração  indireta,  criada  por  lei,  com
personalidade  jurídica,  patrimônio  e  receita
próprios,  para  executar  atividades  típicas  da
Administração  Pública  que  requeiram,  para  seu
melhor  funcionamento,  gestão  administrativa  e
financeira descentralizada. 
II  –  Empresas  estatais  são  aquelas  que  são
constituídas  com base  em lei  e  com participação
acionária do Estado. 
III – Nas empresas de economia mista, a maioria das
ações  da  empresa  deve  estar  sob  o  controle  do
Poder Público.
IV  –  Os  três  tipos  básicos  de  cargos  de  níveis
hierárquicos são: estratégico, tático e operacional.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas os itens I, III e IV estão corretos
b) Apenas os itens II, III e IV estão corretos
c) Todos os itens estão corretos
d) Apenas os itens I e IV estão corretos

8  –  Em  se  tratando  do  tema  Gestão  por
competência, analise as alternativas abaixo:
I  –  O  tipo  de  orientação  oferecida  a  jovens
empregados por profissionais com ampla vivência no
trabalho e que detêm as respostas que faltam aos
aprendizes  está  relacionado  com  o  conceito  de
coaching;
II - “Segundo Chiavenato (1999), a gestão de pessoas
é humanístico e situacional, pois depende de vários
aspectos, como estrutura organizacional adotada, a
cultura  que  existe  em  cada  organização,  as
características do conceito ambiental, o negócio da

empresa,  os  processos  internos  e  outras  variáveis
importantes.” 
III – A Gestão por Competência é um sistema da área
de  Gestão  de  Recursos  Humanos.  A  sigla,  CHA,
embasa  a  definição  da  Gestão  por  Competências,
sendo  que  o  seu  significado  é:  competência,
habilidade e aptidão.
IV  –  A gestão  de  competência  é  uma  ferramenta
gerencial,  que  envolve  processos  de  seleção,
promoção e avaliação de desempenho.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas o item IV está correto
b) Apenas o item III está correto
c) Todos os itens estão incorretos
d) Apenas o item I está correto

9 – Considerando as abordagens de Tenório (2008),
sobre responsabilidade social, gestão de pessoas e
gestão  social  no  contexto  das  políticas  públicas
percebe-se que:
a)  é  compreendida  como  o  processo  gerencial
deliberativo que procura atender às necessidades de
uma dada sociedade, região, território ou sistema
social específico. 
b) não se contrapõe à gestão estratégica à medida
que procura  motivar  racionalmente  outro  tipo  de
gestão para que se alinhe com sua proposição.
c) não se alia à gestão pública à medida que tenta
conciliar  a  gestão  tecno  burocrática  com  o
gerenciamento participativo e dialógico.
d) as organizações públicas se constituem como um
espaço sócio ocupacional, com foco na atuação da
gestão de benefícios e do clima organizacional, sem
considerar a gestão de projetos sociais.

10 – Sobre a temática “Noções gerais, contratos de
serviços e contratos de fornecimento – à luz da IN
n° 05/2017”, analise as alternativas abaixo:
I  –  O  objeto  da  licitação  será  definido  como
prestação  de  serviços,  sendo  permitida  a
caracterização  exclusiva  do  objeto  como
fornecimento de mão de obra. 
II – É possível que a Administração pratique atos de
ingerência  na  administração  da  contratada,  desde
que seja referente à orientação para cumprimento
contratual.
III  –  Serão  objetos  de  execução  indireta  na
Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional as  atividades que envolvam a tomada
de  decisão  ou  posicionamento  institucional  nas
áreas de planejamento, coordenação, supervisão e
controle.
IV –  O Gerenciamento de Riscos  materializa-se no
documento Mapa de Riscos. 
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Assinale a alternativa correta:
a) Apenas os itens II e IV estão corretos
b) Apenas os itens I, III estão corretos
c) Apenas o item III está correto
d) Apenas o item IV está correto

11 – Ainda sobre o assunto “Noções gerais, contratos
de serviços e contratos de fornecimento – à luz da
IN n° 05/2017”, analise a afirmativa que segue: 
“Os serviços prestados de forma contínua são 
aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender
à necessidade pública de forma permanente e 
contínua, por mais de um exercício financeiro, 
assegurando a integridade do patrimônio público ou 
o funcionamento das atividades finalísticas do órgão
ou entidade, de modo que sua interrupção possa 
comprometer a prestação de um serviço público ou 
o cumprimento da missão institucional.”
De acordo com a afirmação acima julgue a 
alternativa correta:
a) A afirmativa está parcialmente correta em 
relação aos serviços prestados.
b) A afirmativa está em sua integralidade correta.
c) A afirmativa está parcialmente incorreta quanto à
indicação do exercício financeiro.
d)  A  afirmativa  está  correta  apenas  quanto  ao
funcionamento das atividades finalísticas.

12  –  Seja  no  setor  público  ou  privado,  existem
muitas  ferramentas  de  planejamento  estratégico
que  servem  de  apoio  ao  gestor  público,  para
elaborar  o  plano  de  ação  e  ajudar  a  deixar  o
processo  de  trabalho  muito  mais  fácil  e  simples.
Assinale  a  alternativa  que  apresenta  apenas
ferramentas de planejamento estratégico:
a)  Matriz  Swot,  Forças  de  Porter,  Análise  360°,
Análise de Scopi e Matriz dos Resultados.
b) Forças de Porter, Análise 360°, Matriz BSC, Força
de Pestal e Smart.
c)  Mapa  de  Empatia,  Análise  Pestal,  Matriz  BCG,
Matriz Swot e Forças de Porter.
d) Matriz de Drucker, BSC, Análise Swot, Matriz 360°
e Forças de Canvas.

13  –  No  que  concerne  ao  Manual  de  Redação  da
Presidência  da  República,  analise  as  alternativas
apresentadas a seguir:
I – Mesmo sendo de segunda pessoa, os verbos e os
outros  pronomes  empregados  em  relação  a  eles
devem  ficar  em  terceira  pessoa  para  precisar  a
concordância. 
II  –  O  Manual  segue regras  específicas,  diferentes
das adotadas pela gramática normativa. 
III – Nas comunicações oficiais, aboliu-se o uso dos

vocativos Digníssimo (DD) e de Ilustríssimo (Ilmo.). 
IV – No endereçamento das comunicações dirigidas
às  autoridades  superiores,  devem-se  empregar  os
seguintes  pronomes  de  tratamento:  “A  Vossa
Excelência  o  Senhor”  ou  “A  Vossa  Excelência  a
Senhora”. 
Marque  a  alternativa  que  preenche  a  sequência
CORRETA: 
a) FFVV
b) FVFV
c) VFFV
d) VFVF

14  –  Ainda  sobre  o  tema  Manual  de  Redação  da
Presidência da República, analise as alternativas:
I – Nas comunicações oficiais que seguem o padrão
estabelecido no Manual de Redação da Presidência
da República, é obrigatório o uso da vírgula após o
vocativo. 
II  – Conciso é o texto que transmite o mínimo de
informações com o máximo de palavras. 
III – As impressões pessoais devem ficar reservadas
aos dois últimos parágrafos do documento oficial.
IV  –  Ao  dirigir-se  às  autoridades  de  qualquer  das
esferas  de  poder,  deve-se  usar  a  expressão
Ilustríssimo  Senhor  ou  Ilustríssima  Senhora,  com
exceção do Presidente da República, do Presidente
do Congresso Nacional e do Presidente do Supremo
Tribunal Federal.
Marque  a  alternativa  que  preenche  a  sequência
CORRETA: 
a) VFFF
b) VFVF
c) VVFF
d) FVFV

15 – Sobre a temática comunicação e marketing na
administração pública, analise as alternativas:
I – O marketing de organizações e serviços públicos
têm por função principal mostrar à sociedade que
de fato a participação da vida pública depende não
mais  que,  da  restrita  atuação  dos  gestores  das
organizações,  promovendo  aos  cidadãos  a
possibilidade  de  usufruir  dos  seus  direitos  e
trazendo  uma  realidade  que  promove  a  inclusão
social e que se desdobrem em políticas públicas;
II  –  Oferecer  à  sociedade  serviços  públicos  de
qualidade é um dever do Estado que se concretiza a
partir da intervenção indireta dos gestores públicos
por meio de órgãos específicos.
III  –  Os  serviços públicos  oferecidos  indiretamente
pela administração pública ou por suas autarquias e
fundações permitem que os cidadãos tenham acesso
à  educação,  transporte,  moradia,  segurança,
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saneamento, saúde, entre outras tantas áreas cuja
atuação  indireta  depende  poucas  vezes  do
conhecimento público.
IV  –  Inicialmente  a  função  do  marketing  na
administração  pública  é  se  desdobrar  em  um
formato institucional, promovendo as imagens dos
órgãos e comunicando aos cidadãos os meios para
ter  acesso  ao  serviço  público  que  tais  órgãos
oferecem.
Marque  a  alternativa  que  preenche  a  sequência
CORRETA: 
a) VFFV
b) VFVF
c) VVFF
d) FFFV

16  –  Sobre  o  assunto  “Administração  Pública  e  a
inovação da tecnologia nas organizações”, o SIASG é
o sistema em que são realizadas as operações das
compras governamentais dos órgãos integrantes de
qual  outro  sistema?  Identifique  a  alternativa
correta:
a) Sistema da Administração Direta (SIAD)
b) Sistema de Operações Financeiras (SIOF)
c) Sistema de Serviços Gerais (SISG)
d) Sistema de Despesas Orçamentárias (SIDO)

17 – A segurança da informação é um dos assuntos
que  tem  se  destacado,  seja  nas  organizações
privadas  ou  nos  órgãos  da  administração  pública.
Isso porque o crescimento das redes abertas fez com
que surgissem vários problemas de segurança, que
vão  desde  o  roubo  de  senhas  e  interrupção  de
serviços até problemas de personificação, em que
uma  pessoa  faz-se  passar  por  outra  para  obter
acesso privilegiado. Com isso, surgiu a necessidade
de  verificação  da  identidade  tanto dos  usuários
quanto  dos  sistemas  e  processos.  Dentro  desse
contexto, esse ato de verificação é chamado: 
a) confiabilidade
b) autenticação
c) reconhecimento cadastral
d) acessibilidade sistêmica

18  –  A  Procuradoria  da  República  no  Estado  do
Amapá, com o intuito de atender suas necessidades
de consumo para o bom funcionamento dos serviços
públicos  administrativos,  recebeu  propostas  de
empresas para aquisição de mobiliário, por meio do
sistema de cotação eletrônica,  em que durante a
realização do processo, o item ofertado sofreu duas
reduções  sucessivas  de  10%  e  seu  custo  total
proposto  foi  de  R$  587,25.  Quanta  custava  o
mobiliário antes das duas reduções?

a) R$ 695,00
b) R$ 720,00
c) R$ 739,00
d) R$ 725,00

19 – Sobre o tema “Noções gerais de administração
financeira e orçamentária”, analise as alternativas
abaixo:
I  –  A  etapa  do  estudo  e  aprovação  do  ciclo
orçamentário  constitui  a  concretização  anual  dos
objetivos  e  metas  determinados  para  o  setor
público.
II – O ciclo orçamentário obedece à sequência das
seguintes  etapas:  elaboração;  execução;  estudo  e
aprovação e avaliação.
III  – A etapa de execução refere-se à organização,
aos critérios e trabalhos destinados a julgar o nível
dos objetivos fixados no orçamento. 
IV – A etapa do planejamento é de competência do
Poder Legislativo.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas o item I e II está correto
b) Apenas o item III está correto
c) Todos os itens estão incorretos
d) Todos os itens estão corretos

20  –  A  Procuradoria  da  República  no  Estado  do
Amapá, sempre atenta e com o objetivo de entregar
o  melhor  serviço  à  sociedade,  entendeu  que  o
advento  do  modelo  de  Administração  pública
gerencial, trouxe um objetivo mais claro e atuante,
quando se trata de atendimento com qualidade ao
cidadão. Assim, dentro dessa nova análise e desse
cenário, alguns conceitos ganharam ênfase no setor
público,  como  o  de  accountability,  diretamente
ligado à:
a)  governabilidade,  compreendendo  no
funcionamento  pleno e harmônico das instituições
públicas, assegurando os direitos dos cidadãos.
b)  governança,  integrando  a  relação  instrumental
entre  os  diversos  agentes  envolvidos  na  atuação
administrativa, inclusive aqueles do setor privado.
c)  transparência,  correspondendo  a  obrigação  de
prestação  de  contas,  pelos  agentes  públicos,  dos
resultados das ações governamentais.
d)  sustentabilidade  financeira  das  ações  públicas,
notadamente  o  formato  de  como  são  geridos  os
recursos oriundos da sociedade.

Língua Portuguesa

A geração de hoje
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Dizem que o valor da liberdade é muito oneroso. Na

verdade, não há estimativa porque o que resta mesmo

é solidão e esta não tem preço.

Horas  e  horas,  em  frente  de  uma  tela  de  um

computador ou, rapidamente, com os dedos passando

e  remetendo  mensagens  pelo  smartphone,  parecem

uma fuga. "Mas me deixa, estou estressado", encerra

qualquer  diálogo.  É  a  geração  que  se  estressa  e  se

frustra  por  tudo.  A  mesma  que  se  considera

eternamente  infeliz.  Nada  os  preenche.  E  aí  a

pergunta:  o  que  busca  essa  rapaziada?  O  que  lhes

prometeram? Por que mudam de tudo, de escola, de

emprego,  de  parceiros?  O  que  é,  para  eles,  a

felicidade? O que é importante? Por que a depressão é

o mal do século e suicídio, com a banalização da vida,

já é a maior causa de morte?

Poderia  fazer  outras  perguntas,  mas  o  quadro

apresentado pela psicóloga Cristiane Soares Galdino é

assustador.  Primeiro,  os  jovens  não  assumem

responsabilidades  de  viver,  de  se  mexer,  de  traçar

metas,  caminhos e  projeto.  Vivem o hoje e pronto.

Parou.  Não  conseguem enxergar  o  que  está  fora  da

"caverna  de Platão".  Por  isso,  dentro de  seu  mundo

particular, postam sorrisos em praias ecológicas, mas

não gostam de se  banhar  no mar.  Empenham-se em

iniciativas de limpar o lixo na praia juntamente com

amigos,  mas  não  arrumam  sequer  a  própria  cama.

Estampa tristeza, sofrimento, dor, o mesmo incômodo

de crescer sem fazer por onde, inclusive, ganhar sem

merecer.

Para a grande maioria dessa nova turma, pensar em

trabalhar  sem muitos  ganhos  e  um estágio  gratuito,

não constitui  algo correto. Pergunta Cristiane:  quem

marca suas consultas, médicos e dentistas?  Vou mais

além:  quem os  inscreve  nos  concursos  públicos,  nos

vestibulares, ou no Enem?

Em resumo, temos uma geração que vive em regime

alimentar,  em  academias  caras,  "uma  geração  das

polpas de frutas" que não sabe descascar uma laranja,

não chupa caroço de manga, lista Cristiane. E mais:

não gostam de velhos, mas adoram animais. Vivem de

sonhos, mas não fazem nenhum esforço para realizá-

los. Não saem do quarto, vivendo nas redes sociais, no

mundo  irreal  do  Instagram,  fazendo  selfies  que

expressam  felicidade,  ou,  quando  não,  apontando

defeitos nos outros, com expedientes de comentários

maldosos.  Enfim,  a  geração  de  hoje  é  a  pura

contradição.

FONTE:

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/arqu

ivo/a-geracao-de-hoje-.2126089

Com base no texto acima, responder às 3questões

seguintes:

21 - No tocante às regras de pontuação, justifica-se a

virgulação neste trecho: “Enfim, a geração de hoje é

a pura contradição”, a fim de: 

A) Separar vocativos;

B) Separar adjuntos adverbiais;
C) Indicar a elipse de um termo;
D) Separar apostos e certos predicativos;

22 - O substantivo POLPAS, quanto à flexão de número

e quanto ao gênero, é classificado,  respectivamente,

como:

A) Feminino – singular;

B) Masculino – singular;
C) Feminino – plural;
D) Plural – feminino;

23 - “[…] não gostam de velhos, mas adoram animais”.
A forma verbal destacada nesse trecho encontra-se no:

A) Futuro do pretérito do indicativo, exprimindo um 
processo hipotético de realização possível;

B) Futuro do subjuntivo, indicando um processo futuro 
possível em relação a outro fato futuro;

C) Pretérito imperfeito do indicativo, transmitindo 
uma ideia de continuidade, de não conclusão;

D) Presente do indicativo, exprimindo um processo 
verbal que se desenvolve habitualmente;
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24 - Qual a função sintática da palavra destacada na

oração abaixo? 

“Um lobo que nunca se via”. 

Alternativas:

A) Partícula apassivadora;

B) Índice de indeterminação do sujeito;

C) Objeto direto;
D) Conjunção condicional;

25 - Assinale a opção em que todas as palavras estão 

grafadas corretamente: 

A) entitulado - gerimum - sargeta – tigela;

B) magestade - maizena - cerejeira – ferruginoso;

C) pagem - ogeriza - diligência – gorgeta;

D) rigidez - exceção - megera – submersão;

26 - No período “Minha amiga foi atender ao telefone 

e, ao voltar, viu que sumira o relógio de pulso 

deixado sobre a mesinha de cabeceira”, a oração em 

negrito é:

A) subordinada substantiva objetiva direta;

B) subordinada substantiva subjetiva;

C) subordinada substantiva objetiva indireta;

D) subordinada adjetiva restritiva;

27 - Assinale a opção incorreta: 

A) Os vocábulos “Índole”, “Íntimo”, “único”, 

“poderíamos”, “República”, “política” e 

“escrúpulos” seguem a mesma regra de acentuação 

gráfica;

B) Tem-se, no vocábulo “é”, uma ocorrência do acento

diferencial; 

C) Os vocábulos “há”, “nós” e “só” recebem acento 

gráfico por serem monossílabos tônicos;

D) Uma mesma regra de acentuação orienta o emprego

do acento gráfico em “países” e “reúna”;

28 - Planejá-la é uma forma verbal com pronome 

enclítico; a forma que assumiria esse mesmo verbo no 

futuro do presente do indicativo com pronome 

mesoclítico, seria: 

A) Planeja – la – á;

B) Planejá – la – á;

C) Planejá – la – ia;

D) Planejá – la – a;

29 - As figuras de linguagem são recursos da língua que

conferem expressividade aos enunciados. Nesse 

sentido, observe as frases a seguir. 

I. Esta questão é apenas a ponta do iceberg.

II. Aquele candidato ficou rico por meios ilícitos.

III. Tomamos vinte garrafas de cerveja durante a festa.

IV. O ônibus leva uma eternidade para chegar.

As figuras de linguagem utilizadas em cada frase são, 

respectivamente: 

A) Hipérbole; metáfora; metonímia; parábola;
B) Metáfora; eufemismo; metonímia; hipérbole;
C) Comparação; metáfora; personificação; metonímia;
D) Metáfora; comparação; hipérbole; eufemismo;

30 - A palavra BAÚ pode ser assim classificada:

A) monossílaba, ditongo, oxítona;
B) monossílaba, hiato, paroxítona;
C) dissílaba, hiato, oxítona;
D) dissílaba, ditongo, paroxítona;
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