CADERNO
D E PR OVA

E7

Município de Bombinhas
Concurso Público • Edital 001/2016
http://bombinhas2016.fepese.org.br

Professor
de Inglês
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

maio

29

29 de maio

25 questões

15 às 19h

4h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

5 questões

1. Assinale a alternativa de vocábulo corretamente
acentuado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Pára
Idéia
Enjôo
Abençôo
Pré-estreia

2. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de
crase está corretamente usado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Não dirigiu a palavra à nós.
Ficou face à face com o inimigo.
A festa começa às 21h em ponto.
Um pouco de leitura não faz mal à ninguém.
A primeira vez que foi à um baile, ficou
extasiada.

(25 questões)
4. Assinale a alternativa que se completa corretamente com o primeiro vocábulo do parêntese.
a. ( ) O prazo já estava (proscrito/prescrito).
b. ( X ) A professora (incontinenti/incontinente)
excluiu o aluno que agrediu o colega na classe.
c. ( ) Havia sete prisioneiros numa única (sela/cela).
d. ( ) Seu novo carro tem (acentos/assentos) bem
confortáveis.
e. ( ) O episódio passou completamente
(desapercebido/despercebido).

5. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1 Vícios de linguagem
1.
2.
3.
4.

Coluna 2 Frases
(
(
(
(

3. Analise as frases abaixo:





Não estacione. Sujeito    multa!
Esta é    pesquisa    qual me dedico.
Eu me refiro          que fizestes.
Enfrentou-o cara    cara.

Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

a • a • à • àquilo • a
à • a • a • àquilo • a
a • à • a • aquilo • à
à • à • à • aquilo • à
a • a • à • àquilo • à

ambiguidade
redundância
cacofonia
solecismo

)
)
)
)

Ele tem uma mão muito áspera.
Haviam muitos jovens no show.
Coitado do burro do meu irmão! Morreu.
Hoje fizeram-me uma surpresa inesperada.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1•3•2•4
2•4•3•1
3•1•4•2
3•4•1•2
4•3•2•1
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Atualidades

5 questões

6. Cidades onde ocorreram e vão ocorrer, respectivamente, os Jogos Olímpicos de 2012 e 2016.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Atenas e Londres
Tóquio e Londres
Atlanta e Moscou
Dubai e Cingapura
Londres e Rio de Janeiro

7. O nome de Joaquim Benedito Barbosa Gomes
(Joaquim Barbosa) pode ser diretamente associado à
(ao):
a. ( ) Julgamento da chamada “Operação Lava Jato”.
b. ( X ) Julgamento da Ação Penal (AP) 470 (Mensalão).
c. ( ) Condução coercitiva do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.
d. ( ) Condenação dos envolvidos na Máfia dos
Sanguessugas.
e. ( ) Julgamento dos suspeitos de autoria do chamado “Dossiê dos Aloprados”.

8. Foi realizado em Bombinhas em 2014, com grande
sucesso. Neste ano (2016), voltou a acontecer.
É uma noite em que se reúne o amor à gastronomia
local, com a degustação de um prato típico da região
e a busca do conhecimento, com palestras sobre
temas de interesse da comunidade.
Assinale a alternativa que indica este evento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Marejada
Feijoada do Cacau
Festa Nacional da Ostra
Pirão Cultural
Siri e Letras
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9. Os atentados terroristas constituem uma permanente ameaça à segurança dos indivíduos e à paz
mundial. Custam enormes prejuízos materiais e ceifam centenas de vidas inocentes todos os anos. São o
caminho escolhido por numerosos grupos religiosos
ou políticos que pretendem, pela violência, impor aos
outros suas crenças e doutrinas.
Assinale a alternativa que indica um destes atentados
ocorrido no ano de 2015.
a. ( X ) Atentados em Paris, em novembro.
b. ( ) Atentado em Ancara (Israel), em outubro,
durante uma manifestação pró islam.
c. ( ) Atentado à Maratona de Boston (Estados
Unidos da América).
d. ( ) Ataques às torres gêmeas em New York.
e. ( ) Ataques contra embaixadas e consulados dos
Estados Unidos no Egito, na Líbia, na Tunísia,
no Sudão e no Iêmen.

10. Conflituosas desde a chamada “Guerra Fria”, as
relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba
sofreram recentemente significativa mudança.
Assinale a alternativa que indica um acontecimento
que confirma a alteração da política externa dos
Estados Unidos em relação à pátria dos cubanos.
a. (
b.
c.
d.

e.

) O início do embargo Cubano às exportações
para os Estados Unidos.
( ) A suspensão das tarifas alfandegárias para as
exportações para Cuba.
( X ) A visita do Presidente Obama ao território
Cubano.
( ) A unânime aprovação dos cubanos exilados,
que vivem nos Estados Unidos, à nova política
de Obama em relação a Cuba.
( ) A proibição emitida pela Suprema Corte dos
Estados Unidos de que a imprensa norte-americana continue fazendo críticas ao governo
de Cuba.
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Legislação Municipal

5 questões

11. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), assinale a alternativa
que corresponde ao conceito de Função Pública.
a. ( X ) Conjunto de atribuições deferidas a cada
categoria profissional ou cometidas individualmente a determinados servidores para
desempenhá-las na forma da Lei. As funções
podem ser de confiança, exercidas exclusivamente por ocupantes de cargo efetivo, ou
função pública para a contratação temporária,
considerada de excepcional interesse público.
b. ( ) Agrupamento de classes de cargos, dispostos
de acordo com a natureza profissional e complexidade de suas atribuições, guardando correlação com a finalidade do órgão ou entidade.
c. ( ) Conjunto de carreiras, que indica a quantidade e qualidade da força de trabalho necessária ao desempenho das atividades normais
e específicas da administração municipal.
d. ( ) Conjunto de atribuições e responsabilidades
previstas na estrutura organizacional que
devem ser acometidas ao servidor, sob o
regime jurídico definido na Lei Complementar
7/02 do Município de Bombinhas (SC).
e. ( ) Conjunto de cargos de idêntica natureza,
denominação e qualificação.

12. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), um dos requisitos para
inscrição em concurso público, dependendo da natureza do cargo a ser provido, é o limite de idade dos
candidatos, que poderá variar de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

16 anos completos até 60 anos completos.
18 anos completos até 50 anos completos.
18 anos completos até 70 anos incompletos.
21 anos incompletos até 55 anos completos.
21 anos incompletos até 65 anos completos.

13. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), o servidor em débito
com o erário que for demitido, exonerado ou tiver a
sua disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja
dívida relativa à reposição seja superior a cinco vezes
o valor de sua remuneração terá o prazo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

10 dias para quitar o débito.
15 dias para quitar o débito.
30 dias para quitar o débito.
45 dias para quitar o débito.
60 dias para quitar o débito.

14. De acordo com a Lei Complementar 7/02 do
Município de Bombinhas (SC), reintegração é:
a. (

b.

c.

d.

e.

) é o deslocamento do servidor, a pedido ou de
ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou
sem mudança de sede.
( ) o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro
cargo ou reintegração do anterior ocupante.
( ) é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com
a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção
médica.
( X ) a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação quando invalidada sua demissão por decisão administrativa
ou judicial, com ressarcimento de todas
as vantagens.
( ) o direito que adquire o servidor efetivo de não
ser demitido, salvo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa ou avaliação periódica
de desempenho, na forma da lei, assegurada
ampla defesa.
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15. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei
Complementar 7/02 do Município de Bombinhas (SC).
A Administração, observando o relevante interesse
público municipal, poderá converter     dias das
férias em abono pecuniário, desde que seja requerido pelo servidor pelo menos com     dias de
antecedência.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

10 • 15
15 • 30
15 • 60
20 • 30
25 • 60

Legislação e Temas de Educação

10 questões

16. Consta no artigo 56 do Estatuto da Criança e do
Adolescente que os dirigentes de estabelecimentos de
ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar
os casos de:

17. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional vigente, o dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante a
garantia de atendimento educacional especializado,
gratuito, aos educandos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e
modalidades:
a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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Exclusivamente na rede regular de ensino.
Exclusivamente nas instituições especializadas.
Preferencialmente na residência do estudante.
Preferencialmente fora do espaço escolar.
Preferencialmente na rede regular de ensino.

18. Consta no artigo 5o da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (1996) que o acesso à educação
básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo
qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação
comunitária, organização sindical, entidade de classe
ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério
Público, acionar o poder público para exigi-lo.
Nesse sentido o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá:

1. Maus-tratos envolvendo seus alunos.
2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão
escolar, esgotados os recursos escolares.
3. Elevados níveis de repetência.
4. Indisciplina dos alunos.
5. Falta de responsabilidade dos alunos com as
tarefas escolares.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

( )
( )
( )
( )
(X)

1. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e
adultos que não concluíram a educação básica.
2. Fazer-lhes a chamada pública.
3. Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
frequência à escola.
4. Fiscalizar junto aos estudantes o cumprimento do conjunto de regras e normativas
disciplinares.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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19. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(1996) expressa em seu artigo 13 que os docentes
terão a incumbência de:
1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
2. Elaborar e cumprir plano de trabalho,
segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
3. Zelar pela aprendizagem dos alunos.
4. Estabelecer estratégias de recuperação para
os alunos de menor poder aquisitivo.
5. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.
6. Colaborar com as atividades de articulação da
escola com as famílias e a comunidade.
7. Encaminhar relatórios semestrais com o
desempenho individual dos alunos para as
Secretarias de Educação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 3, 4, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 4, 5, 6 e 7.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 5 e 6.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 5, 6 e 7.

20. Analise o texto abaixo:
Estudos revelam que dentre as teorias do
desenvolvimento e da aprendizagem a proposta
de           está totalmente baseada
no condicionamento operante, onde o organismo
está em processo de operar sobre o ambiente.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

21. De acordo com o artigo 4º do Estatuto da Criança
e do Adolescente, é dever da família, da comunidade,
da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária.
Em seu parágrafo único consta que a garantia de prioridade compreende:
1. Primazia de receber proteção e socorro em
quaisquer circunstâncias.
2. Precedência de atendimento nos serviços
públicos ou de relevância pública.
3. Preferência na formulação e na execução das
políticas sociais públicas.
4. Destinação privilegiada de recursos públicos
nas áreas relacionadas com a proteção à
infância e à juventude.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

22. Um destaque importante nas ideias de Vigotski é
dado à linguagem, que é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, demonstrando que as crianças,
ao disporem de palavras e símbolos, são capazes de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Codificar linearmente.
Memorizar mais facilmente.
Construir conceitos muito mais rapidamente.
Aprender de maneira fregmentada.
Decodificar mecanicamente.

Skinner
Piaget
Wallon
Freinet
Montessori
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23. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ), a partir do que está exposto nos
Parâmetros Curriculares Nacionais a respeito da seleção dos materiais, a serem utilizados em sala de aula.
( ) Todo material é fonte de informação, mas
nenhum deve ser utilizado com exclusividade.
( )	É importante haver diversidade de materiais
para que os conteúdos possam ser tratados
da maneira mais ampla possível.
( ) O livro didático é um material de forte
influência na prática de ensino brasileira.
( )	É preciso que os professores estejam atentos à
qualidade, à coerência e a eventuais restrições
que os livros didáticos apresentem em relação
aos objetivos educacionais propostos.
( ) É importante considerar que o livro didático
não deve ser o único material a ser utilizado,
pois a variedade de fontes de informação é
que contribuirá para o aluno ter uma visão
ampla do conhecimento.
( ) Materiais de uso social frequente são ótimos
recursos de trabalho, pois os alunos aprendem sobre algo que tem função social real
e se mantêm atualizados sobre o que acontece no mundo, estabelecendo o vínculo
necessário entre o que é aprendido na escola
e o conhecimento extraescolar.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V•V•V•V•V•V
V•V•F•V•V•V
V•F•F•F•V•F
F•V•V•V•F•V
F•V•F•V•F•V

24. Psicogenética é a expressão utilizada para descrever, no contexto escolar, as teorias e pesquisas:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Marxistas.
Vigotskianas.
Ambientalistas.
Piagetianas.
Dialéticas.

Página 8

25. Assinale a alternativa que indica corretamente o
autor que foi pioneiro ao sugerir os mecanismos pelos
quais a cultura torna-se parte da natureza de cada
pessoa ao insistir que as funções psicológicas são um
produto da atividade cerebral.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Freud
Vigotski
Rousseau
Comenius
Pestalozzi
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Conhecimentos Específicos

(10 questões)

A Big Country - Personal Experiences
I did a foolish thing the other evening. I went into one       our local bar
and seated myself       permission.
You just don’t do this in America, but I had an
important recurring thought that I wanted       scribble down before it
left my head (namely, ‘There is always a little more toothpaste in the tube. Think
about it’), and anyway the place was practically empty, so I just took a table near
the door. After a couple of minutes the hostess – the Customer Seating Manager –
came up to me and said       a level tone, ‘I see you’ve seated yourself.’
‘Yup, ’I replied proudly. ‘Dressed myself to.’
‘Didn’t you see the sign?’ She tilted her head at a big sign that said ‘Please Wait
to Be Seated.’
I have been in this bar about 150 times. I have seen the sign from every angle
except supine.
‘Is there a sign?’ I said innocently. ‘Gosh, I didn’t notice it.’
She sighed. ‘Well, the server in this section is very busy, so you may have to
wait for some time for her to get to you.’
There was no other customer within 50 feet, but that wasn’t the point. The
point was that I had disregarded a posted notice and would have to serve a small
sentence in purgatory in consequence.
It would be entirely wrong to say that Americans love rules, but they have a
certain regard for them. They behave towards rules in much the same way as the
British behave towards queues – as something that is fundamental to the maintenance of a civilized and orderly society. I had, in effect, queue-jumped the ‘Wait to
Be Seated’ sign.
I expect it may be something to do with our Germanic stock. On the whole
I have no quibble with that. There are times, I have to say, when a little Teutonic
order wouldn’t go amiss in England – like when people take two spaces in the car
park (the one offence for which, if I may speak freely here, I would welcome back
capital punishment).
Sometimes, however, the American devotion to order goes too far. Our local
public swimming pool, for example, has twenty-seven posted rules – twentyseven! – of which my favorite is ‘Only One Bounce Per Dive on Diving Board’. And
they are enforced.
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26. According to the text, in American bars you
usually:

30. Choose the alternative which states the writer’s
belief about rules in American society:

a.
b.
c.
d.
e.

a. ( ) Americans follow rules too strictly.
b. ( X ) They are the result of a German influence.
c. ( ) They are extremely necessary to organize our
lives.
d. ( ) That people who park badly should receive
the death penalty.
e. ( ) The British think that rules are fundamental to
post signs.

( )
( )
(X)
( )
( )

wait in a line.
go straight in and sit down.
wait for someone to show you to your seat.
sit down if there are plenty of empty spaces.
book a table before going to the bar.

27. According to the text, why did the writer sit
down?
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

Because he was invited by the hostess.
Because he was waiting for someone else.
Because he was shown to his seat by a hostess.
Because he wanted to write something and
there were a lot of empty spaces.
e. ( ) Because he hadn’t seen the sign saying he
couldn’t.

28. The alternative that has the correct reason for:
why the writer didn’t get served quickly; is:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

Because he has arrived early.
Because the bar was very busy.
Because the bar was full of rules.
Because he hasn’t booked a table before leaving home.
e. ( X ) Because he has disobeyed the rules and
would have to wait as a punishment.

31. The main objective of the writer when he/she
wrote the extract, is to:
a. ( ) criticize American society.
b. ( X ) show us the funny consequences of American
behavior.
c. ( ) warn us about how important is to book a
table in a bar before leaving home.
d. ( ) punish the ones who use two spaces to park a
car.
e. ( ) compare America with Britain.

32. Match the words on column 1 with their meanings on column 2:
Column 1 Words
1.
2.
3.
4.
5.

29. According to the extract, the writer says that:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Americans respect rules.
Americans never respect rules.
The British don’t follow any rules.
Both the British and Americans love queuing.
The British have more respect for rules than
Americans do.
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quibble
disregarded
came up
went into
tilted

Column 2 Meaning
(
(
(

(
(

) arouse; approached
) entered; came
) ambiguous
comment; petty
criticism;
) neglected
) inclined

Choose the alternative which presents the correct
sequence, from top to bottom.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1•4•5•3•2
2•1•5•4•3
3•4•1•2•5
4•3•2•1•5
5•1•4•2•3
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33. Analyze the sentences according to structure and
grammar use.
1. the words “myself”, “my, and “me” are , respectively: reflexive pronoun; possessive pronoun
and object pronoun.
2. In the sentence:” Gosh, I didn’t notice it.”, the
word in bold means ‘perceive’.
3. The word ‘orderly’ in ‘…the maintenance of
a civilized and orderly society.’ is an adverb
which means ‘peacefully’.
4. In the sentence: ‘The point was that I had
disregarded a posted notice…’ the underlined
words are examples of the past perfect tense.

35. Choose the correct alternative that presents the
words that are missing in the text.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

of • without • to • in
to • by • within • of
off • with • for • at
by • about • at • off
under • off • to • on

Choose toe alternative that states all the correct
sentences.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Only 1 is correct.
Only 4 is correct.
Only 1 and 3 are correct.
Only 2 and 4 are correct.
Only 1, 2 and 4 are correct.

34. Analyze the sentences below about ‘Reading
Comprehension Strategies’.
1. When using the Skimming strategy you have
to make inferences about the text to find the
correct answers.
2. ‘To make predictions’ is a reading comprehension strategy in which the reader uses
information from a text (including titles, headings, pictures, and diagrams) and his/her own
personal experience to anticipate what he/
she is about to read (or what comes next).
3. If you are looking only for a specific fact or
piece of information without reading everything, you are using the ‘Scanning Strategy’.
Choose toe alternative that states all the correct
sentences.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Only 2 is correct.
Only 3 is correct.
Only 1 and 2 are correct.
Only 1 and 3 are correct.
Only 2 and 3 are correct.
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