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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Na redação oficial, deve-se ser objetivo, claro e conciso. O 
objetivo da clareza é que o texto possa ser compreendido sem 
dificuldade. De acordo com as características dos textos oficiais, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
(1) Telegrama; 
(2) Carta oficial; 
(3) Requerimento. 
 
(   ) Documento usado para solicitar informações ou fazer pedidos 

a um organismo público, a uma instituição ou a uma 
autoridade; 

(   ) Utilizada por alguns órgão públicos em situações não- 
cerimoniosas com relação a pessoas estranhas ao serviço 
público; 

(   ) Um meio de comunicação rápida empregado sobretudo em 
casos urgentes. 

 
A sequência correta é: 
 
A) 3, 2, 1; 
B) 2, 3, 1; 
C) 1, 2, 3; 
D) 1, 3, 2; 
E) 2, 1, 3. 
 
Leia a tirinha a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 

Na primeira oração presente na fala do penúltimo quadrinho, o 
sujeito é: 
 
A) Uma vida inteira de esforços; 
B) Este desenho; 
C) Tal resultado; 
D) O resultado de seis anos; 
E) Desenho. 
 

QUESTÃO 03 

“Este desenho é o resultado de seis anos de obstinada labuta”. A 
expressão sublinhada pode ser substituída por qualquer outra 
abaixo sem causar nenhum prejuízo à compreensão do texto, 
exceto por: 
 
A) Constante lida; 
B) Pertinaz trabalho; 
C) Volúvel aprendizado; 
D) Caprichoso afã; 
E) Incansável dedicação. 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 04 e 05: 
 
 "Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o 
nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, 
fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para 
qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o 
milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro 
número e outra vontade de acreditar, que daqui para diante vai 
ser diferente."  

Carlos Drummond de Andrade 

 

QUESTÃO 04 

A alternativa que possui apenas preposições é: 
 
A) a, que, se; 
B) no, da, daqui; 
C) um, e, que; 
D) de, com, para; 
E) com, aí, outra. 
 

QUESTÃO 05 

De acordo com as regras de flexão das palavras é correto 
afirmar: 
 
A) A palavra qualquer não possui flexão de número; 
B) A palavra genial só admite flexão de gênero; 
C) A palavra renovação está flexionada no grau aumentativo; 
D) A palavra daqui admite flexões de gênero e número; 
E) A palavra renovação só admite flexão de número. 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Durante uma viagem, um motorista enxerga um animal na pista. 
Quando está a 100 m de distância do animal, o motorista aciona 
o freio do carro. A partir desse momento, ele percorre 24m no 
primeiro segundo e, a cada segundo subsequente, 80% da 
distância percorrida no segundo anterior. Pode-se afirmar que: 
 
A) O motorista conseguirá evitar o acidente, parando a 20m 

(aproximadamente) de distância do animal; 
B) O motorista não conseguirá evitar o acidente, pois a distância 

de frenagem é maior que a distância entre o carro e o animal; 
C) O motorista conseguirá evitar o acidente, parando a 70m 

(aproximadamente) de distância do animal; 
D) Motorista conseguirá evitar o acidente, parando a 30m 

(aproximadamente) de distância do animal; 
E) O motorista não conseguirá evitar o acidente, pois,  a distância 

de frenagem é menor que a distância entre o carro e o animal.  
 

QUESTÃO 07 

Cinco amigos se propõem a um jogo de dados. Cada um 
escolherá um número de 1 a 36, e dois dados serão  lançados 
simultaneamente. O jogador marcará ponto quando o produto dos 
números do dado der o número por ele escolhido. João escolheu 
o número 24, Pedro escolheu o 36, José escolheu 12, Maria 
escolheu o 20 e Carlos escolheu o 30, logo, quem tem maior 
número de possibilidades tem maior chance de ganhar o jogo. 
Então, pode-se afirmar que quem tem o maior número de 
possibilidades é: 
 
A) João; 
B) Pedro; 
C) José; 
D) Maria; 
E) Carlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

As tabelas a seguir se referem aos preços de venda, quantidades 
vendidas e custos  de bombons de um determinado 
supermercado no mês de março de 2007. 
 
 

PREÇOS DE VENDA: BOMBONS GRANDES 
SUCESSOS DA LACTA 

Caixa com 213g R$ 3,00 

Caixa com 400g R$ 5,50 

 

CAIXAS VENDIDAS: BOMBONS GRANDES 
SUCESSOS DA LACTA 

Supermercado 
Bom&Bom 

Caixas com 213g Caixas com 400g 

1ª Semana 200 500 

2ª Semana 300 600 

3ª Semana 250 550 

4ª Semana 350 650 

 

CUSTO: BOMBONS GRANDES SUCESSOS DA 
LACTA 

Caixa com 213g R$ 2,00 

Caixa com 400g R$ 3,50 

 
O lucro obtido pelo supermercado no mês de março com a venda 
dos bombons, foi de: 
 
A) R$ 5080,00; 
B) R$ 5560,00; 
C) R$ 5710,00; 
D) R$ 5000,00; 
E) R$ 5200,00. 
 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 09 

Observe as figuras a seguir. Cada figura representa uma cruz 
formada por cinco quadrados idênticos. 
 
 FIGURA I FIGURA II 

      
 
 FIGURA III FIGURA IV 

      
 
Todas as figuras possuem a mesma área, porque são iguais. 
Nessas figuras foram desenhados diferentes segmentos de reta 
(de comprimentos diferentes), no interior de cada cruz que 
representa uma figura. 
Com cada um desses segmentos formaremos um quadrado. 
 
Marque a opção que apresenta a figura que contém o segmento 
de reta que forma um quadrado de área igual à área da cruz. 
 
A) Figura I; 
B) Figura II; 
C) Figura III; 
D) Figura IV; 
E) Nenhuma. 
 

QUESTÃO 10 

Analise o anúncio que está exposto na lanchonete do Sr. Mário: 
 

 

5 pastéis e 3 copos de suco por R$ 5,80 
ou 

3 pastéis e 2 copos de suco por R$ 3,60 
 

 
Se uma pessoa comprar 1 pastel e um copo de suco pagará a 
quantia de: 
 
A) R$ 1,00; 
B) R$ 1,20; 
C) R$ 1,40; 
D) R$ 1,60; 
E) R$ 1,80. 
 
 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

Podemos afirmar que a Contabilidade tem o objetivo de registrar: 
 
A) Os fenômenos econômicos que atingem o patrimônio das 

aziendas, provocados ou consentidos pela administração; 
B) Os fenômenos econômicos e não-econômicos que afetam o 

patrimônio das aziendas, provocados, consentidos ou não pela 
administração; 

C) Os fenômenos econômicos e não-econômicos que afetam o 
patrimônio das aziendas provocados/consentidos pela 
administração; 

D) Os fenômenos econômicos que afetam o patrimônio das 
aziendas, provocados, consentidos ou não pela administração; 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 17 

O termo “azienda” é geralmente usado na Contabilidade como 
sinônimo de fazenda, no sentido de: 
 
A) Mercadorias; 
B) Patrimônio, considerado juntamente com a pessoa que tem 

sobre ele poderes de administração e disponibilidade; 
C) Finanças públicas; 
D) Grande propriedade rural; 
E) Conjunto de bens e haveres. 
 

QUESTÃO 18 

A conta retificadora que integra o Patrimônio Líquido é a: 
 
A) Ações em Tesouraria; 
B) Lucros Acumulados; 
C) Capital Realizado; 
D) Reserva de Avaliação; 
E) Reserva de Correção de Capital Realizado. 
 

QUESTÃO 19 

Dentre outras, as seguintes contas integram o Ativo do Balanço 
Patrimonial: 
 
A) Clientes – Despesas a Vencer – Imóveis – Mercadorias; 
B) Contas a Receber – Caixa – Fornecedores – Mercadorias; 
C) Despesas de Juros – Bancos C/Movimento – Veículos e 

Imóveis; 
D) Bancos C/Movimento – Veículos – Capital Social e Caixa; 
E) Contas a Receber – Caixa – Receitas a Vencer – Máquinas e 

Equipamentos. 
 

QUESTÃO 20 

Na Demonstração do Resultado do Exercício, as provisões 
formadas para Créditos de liquidação duvidosa devem ser 
registradas como: 
 
A) Dedução da Receita Líquida; 
B) Despesas de Venda; 
C) Dedução da Receita Bruta; 
D) Resultado Operacional Positivo; 
E) Outras Despesas. 
 
 

QUESTÃO 21 

Todos os itens abaixo caracterizam o Livro Diário, exceto: 
 
A) Registro no órgão competente; 
B) Registro de todos os fatos administrativos que afetam o 

patrimônio; 
C) Faculdade de escrituração em partidas mensais; 
D) Obrigatoriedade; 
E) Ordem cronológica de escrituração. 
 

QUESTÃO 22 

Quando fazemos um lançamento corretamente a débito da conta 
“ICMS a Recuperar” podemos fazer o registro como apropriação 
de ICMS incidente sobre mercadorias: 
A) Adquiridas para revenda; 
B) Vendidas diretamente ao consumidor; 
C) Vendidas a revendedor; 
D) Recebidas em consignação; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 23 

Ao final de cada exercício, quando o Contador provisão para 
crédito de liquidação duvidosa ou quando faz um lançamento de 
ajuste do estoque ao preço de mercado, estas operações podem 
ser caracterizadas como: 
 
A) Convenção do conservadorismo; 
B) Princípio fundamental da entidade; 
C) Princípio fundamental da prudência; 
D) Regime contábil de competência; 
E) Sua obrigação profissional. 
 

QUESTÃO 24 

Conforme determina a Receita Líquida de Vendas, os valores 
redutores da Receita Bruta de Vendas são: 
 
A) Fretes sobre Vendas e Comissões sobre Vendas; 
B) Abatimentos s/Vendas, Vendas Canceladas e Descontos 

Incondicionais Concedidos; 
C) PIS-Receita Bruta, Cofins-Receita Bruta e ICMS s/ Vendas; 
D) ISS, IPI, ICMS, Vendas Canceladas do Exercício Anterior; 
E) As alternativas b e c estão correras.  
 

QUESTÃO 25 

Assinale abaixo a opção correta. 
 
A) Nota Promissória e Duplicata: títulos de crédito, sendo que na 

primeira o emitente é também chamado sacado; e na 
segunda, o emitente é também chamado sacador; 

B) Nota Promissória: título de crédito autônomo, usado somente 
em operações comerciais de compra e venda entre pessoas 
físicas; 

C) O sacado na Nota Promissória é o credor, enquanto que na 
Duplicata o sacado é o devedor; 

D) A Duplicata: título de crédito próprio para transações 
financeiras, que só é emitido por pessoas jurídicas; 

E) Triplicata: título de crédito de emissão obrigatória, mas apenas 
quando houver o extravio da segunda Duplicata. 
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QUESTÃO 26 

Assinale abaixo a opção correta: 
 
A) Lucro presumido: forma simplificada de apuração da base de 

cálculo dos tributos com o imposto de renda e da contribuição 
social, que se aplica a todas as pessoas jurídicas que fizerem 
opção para esse fim; 

B) Lucro arbitrado: o fisco utiliza esta forma somente no caso em 
que o contribuinte se recusar ou dificultar o acesso da 
autoridade fiscal à documentação comprobatória de suas 
atividades; 

C) Lucro contábil: é aquele apurado na contabilidade, mas que 
não serve de base para a tributação do imposto de renda 
porque é conhecido apenas como lucro escritural; 

D) Lucro da pessoa jurídica: é arbitrado quando o contribuinte 
optar indevidamente pela tributação com base no lucro 
presumido; 

E) Lucro real: lucro líquido do período apurado na escrituração 
comercial, mas diferente do lucro contábil, pois é ajustado 
pelas adições, exclusões e compensações. 

 

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa incorreta: 
 
A) As Receitas aumentam o Patrimônio Líquido e as Despesas o 

diminuem; 
B) Patrimônio é um conjunto de bens e direitos; 
C) Patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações; 
D) Os bens se dividem em tangíveis e intangíveis; 
E) As alternativas A e B estão corretas. 
 

QUESTÃO 28 

Marque a alternativa que contém contas em que os saldos no 
Balanço Patrimonial são considerados devedores: 
 
A) Capital Social Subscrito e Contas a Pagar; 
B) Duplicatas a Receber e Móveis e Utensílios; 
C) Aluguéis a Pagar e Duplicatas a Pagar; 
D) Honorários a Pagar e Fornecedores; 
E) Lucros Acumulados e ICMS a Recolher. 
 

QUESTÃO 29 

Assinale o item que indica o valor dos bens da empresa 
adquiridos durante o ano em uma Demonstração Contábil: 
 
A) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 
B) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; 
C) Demonstração do Resultado do Exercício; 
D) Balanço Patrimonial; 
E) Demonstrativos do Estado Patrimonial. 
 

QUESTÃO 30 

Devemos considerar encargos financeiros pagos sobre o atraso 
no pagamento de duplicatas como: 
 
A) Despesa Financeira; 
B) Custo de Produção; 
C) Margem de Contribuição; 
D) Custo Indireto; 
E) Custo a Apropriar. 
 
 

QUESTÃO 31 

Podemos afirmar que a representação mais comum do patrimônio 
de uma empresa comercial tem o seguinte formato:  
 
A) Ativo + Situação Líquida = Passivo; 
B) Ativo + Patrimônio Líquido = Passivo; 
C) Passivo + Ativo = Patrimônio Líquido; 
D) Ativo Permanente + Ativo Circulante = Passivo; 
E) Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido. 
 

QUESTÃO 32 

Considerando a conta "ICMS a Recuperar" podemos dizer que: 
 
A) É uma conta diferencial; 
B) Deve ser obrigatoriamente encerrada no final do exercício; 
C) É uma conta retificadora do Ativo Circulante; 
D) Deve ser classificada como Passivo Circulante no Balanço 

Patrimonial; 
E) Indica um crédito da empresa perante o Estado, e apresenta 

saldo devedor. 
 

QUESTÃO 33 

São consideradas Receitas que não transitam pela 
Demonstração do Resultado do Exercício: 
 
A) Alienação de Partes Beneficiária. Ágio na Emissão de Ações, 

Doações e Subvenções para Investimentos; 
B) Ganhos de Capital, Ganhos em Participações Societárias, 

Reversão de Provisões; 
C) Reservas de Capital, Receita não Operacional, Impostos 

s/Vendas; 
D) Vendas Canceladas, Lucro na Venda de Bens do Ativo, 

Doações p/Investimentos; 
E) Variações Cambiais Ativas, Reservas de Capital, Ganhos em 

participações Societárias. 
 

QUESTÃO 34 

O Patrimônio Líquido de uma empresa não pode ser: 
 
A) Igual ao Passivo Exigível; 
B) Maior do que o Ativo; 
C) Maior do que o Passivo Exigível; 
D) Menor do que o Passivo Exigível; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 35 

Assinale a pior situação econômica de uma empresa nas diversas 
situações abaixo: 
 
A) Situação Líquida igual ao Ativo; 
B) Situação Líquida positiva, mas menor que o Passivo Exigível; 
C) Situação onde o Passivo Exigível maior do que o Ativo; 
D) Situação Líquida igual à zero; 
E) Situação Líquida igual ao Passivo Exigível. 
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QUESTÃO 36 

Porque o Ativo é um dos itens mais significativos da 
contabilidade? 
 

A) Pelo seu valor; 
B) Por sua relação com todos os outros itens da contabilidade; 
C) Pelo seu custo; 
D) Pela sua relação de custo x beneficio; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 37 

Sob o ponto de vista econômico não podemos considerar como 
bens: 
 

A) Utensílios; 
B) Rebanhos; 
C) Águas do mar; 
D) Logomarca; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 38 

A Contabilidade está voltada ao controle e a obtenção de 
informações financeiras de entidades econômico-administrativas, 
portanto, marque a opção para as pessoas cuja a Contabilidade 
não tem nenhuma aplicação. 
 

A) Os depositantes de conta corrente de casas bancárias; 
B) Um acionista de uma grande empresa da qual detenha apenas 

uma ação; 
C) O sócio de uma cooperativa que está falida; 
D) Os diretores de uma empresa, cujo objeto social está 

relacionado com semoventes; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 39 

As técnicas contábeis utilizadas para alcançar os seus objetivos 
são: 
 

A) Escrituração, planejamento, coordenação e controle; 
B) Escrituração, balanços, inventários e orçamentos; 
C) Contabilização, auditoria, controle e análise de balanços; 
D) Auditoria, análise de balanços, planejamento e controle; 
E) Auditoria, escrituração, análise de balanços e demonstração. 
 

QUESTÃO 40 

Qual item abaixo podemos classificar como Conta de Resultado: 
 

A) Prejuízos Acumulados; 
B) Dividendos a Distribuir; 
C) Subvenção para Custeio; 
D) Conta Corrente de ICMS; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 41 

Qual do item abaixo podemos afirmar que é um fator de aumento 
no Patrimônio Líquido: 
 

A) Recebimento de duplicatas; 
B) Recebimento de duplicatas com juros; 
C) Pagamento de obrigações à vista; 
D) Compra de móveis e utensílios à vista; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 42 

Indique a conta que representa uma obrigação: 
 
A) Seguros Contratados; 
B) Prêmio de Seguros; 
C) Seguros a Pagar; 
D) Seguros Pagos Antecipadamente; 
E) Seguros a Vencer. 
 

QUESTÃO 43 

Assinale a Demonstração Contábil que indica o montante de 
Despesas Administrativas durante o ano: 
 
A) Balanço Patrimonial; 
B) Demonstração do Resultado do Exercício; 
C) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 
D) Notas Explicativas; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 44 

No balanço patrimonial de uma sociedade por ações, a conta do 
Capital Social discriminará, entre os elementos do Patrimônio 
Líquido, o montante: 
 
A) Das reservas de capital; 
B) Das disponibilidades; 
C) De ações emitidas; 
D) Subscrito apenas pelo acionista controlador; 
E) Subscrito e, por dedução, a parcela ainda não-realizada. 
 

QUESTÃO 45 

As contas Capital e Capital a Realizar são do Patrimônio Líquido. 
Portanto podemos afirmar que: 
 
A) A primeira tem saldo credor e a segunda, devedor; 
B) Ambas possuem saldo devedor; 
C) A primeira tem saldo devedor e a segunda, credor; 
D) Ambas possuem saldo credor; 
E) A primeira é retificadora da segunda. 
 

QUESTÃO 46 

O Empréstimo bancário que ingressa em uma empresa durante o 
ano social pode ser informada através da seguinte Demonstração 
Contábil: 
 
A) Demonstração Parcial do Resultado do Exercício; 
B) Demonstração do Resultado do Exercício; 
C) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos; 
D) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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QUESTÃO 47 

Quais das opções abaixo contem exclusivamente contas 
retificadoras: 
 
A) Encargos de Depreciação - Provisão para Férias - 

Depreciação Acumulada de Veículos; 
B) Depreciação Acumulada de Veículos - Provisão para Perdas 

Prováveis em Investimentos - Duplicatas Descontadas; 
C) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - Provisão 

para 13o. Salário - Provisão para Ajustes ao Valor de 
Mercado; 

D) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - Provisão 
para Férias - Duplicatas Descontadas; 

E) Encargos de Depreciação - Ações em Tesouraria - Provisão 
para Ajustes ao Valor de Mercado. 

 

QUESTÃO 48 

Indique abaixo a operação que não afeta o Capital Circulante 
Líquido: 
 
A) Compra de máquinas e equipamentos para o Ativo 

Imobilizado; 
B) Aumento de Capital em espécie; 
C) Formação de Provisão p/Devedores Duvidosos; 
D) Aumento de Capital com Lucros Acumulados; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

QUESTÃO 49 

Indique a alternativa que mostram os três grupos de Reservas 
que compõem o Patrimônio Líquido: 
 
A) Reservas Estatutárias - Reservas de Investimentos - Reservas 

de Lucros; 
B) Reservas Legais - Reservas de Reavaliação - Reservas de 

Correção Monetária do Capital; 
C) Reservas de Lucros a Realizar - Reservas de Reavaliação - 

Reservas de Lucros; 
D) Reservas de Capital - Reservas de Reavaliação - Reservas de 

Lucros; 
E) Reservas de Capital - Reservas de Lucros - Reservas de 

Contingência. 
 

QUESTÃO 50 

Assinale a alternativa que constam os grupos de contas que 
compõem o Ativo no Balanço Patrimonial: 
 
A) Circulante, Exigível à Longo Prazo, Resultado de Exercícios 

Futuros e Permanente; 
B) Circulante, Realizável à Longo Prazo e Permanente; 
C) Circulante, Realizável à Longo Prazo e Investimentos; 
D) Circulante, Exigível à Longo Prazo e Permanente; 
E) Circulante, Realizável à Longo Prazo, Resultado de Exercícios 

Futuros e Permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




