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CARGO: 
CONTADOR 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 05 de agosto de 
2019, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 06 e 07 de agosto de 2019. 
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Língua Portuguesa 
 
O fragmento do conto de Machado de Assis 
servirá como base para responder as questões 
de 01 a 05: 
 

Flor anônima 
 

Manhã clara. A alma de Martinha é que 
acordou escura. Tinha ido na véspera a um 
casamento; e, ao tornar para casa, com a tia que 
mora com ela, não podia encobrir a tristeza que lhe 
dera a alegria dos outros e particularmente dos 
noivos. 

Martinha ia nos seus... Nascera há muitos 
anos. Toda a gente que estava em casa, quando 
ela nasceu, anunciou que seria a felicidade da 
família. O pai não cabia em si de contente. 

— Há de ser linda! 
— Há de ser boa! 
— Há de ser condessa! 
— Há de ser rainha! 
Essas e outras profecias iam ocorrendo aos 

parentes e amigos da casa. Lá vão... Aqui pega a 
alma escura de Martinha. Lá vão quarenta e três 
anos, — ou quarenta e cinco, segundo a tia; 
Martinha, porém, afirma que são quarenta e três. 
Adotemos este número. Para ti, moça de vinte 
anos, a diferença é nada; mas deixa-te ir aos 
quarenta, nas mesmas circunstâncias que ela, e 
verás se não te cerceias uns dois anos. E depois 
nada obsta que marches um pouco para trás. 
Quarenta e três, quarenta e dois, fazem tão pouca 
diferença... 

Naturalmente a leitora espera que o marido 
de Martinha apareça, depois de ter lido os jornais 
ou enxugado do banho. Mas é que não há marido, 
nem nada. Martinha é solteira, e daí vem a alma 
escura desta bela manhã clara e fresca, posterior à 
noite de bodas. 

Só, tão só, provavelmente só até a morte; e 
Martinha morrerá tarde, porque é robusta como um 
trabalhador e sã como um pero. Não teve mais que 
a tia velha. Pai e mãe morreram, e cedo. 

A culpa dessa solidão a quem pertence? ao 
destino ou a ela? Martinha crê, às vezes, que ao 
destino; às vezes, acusa-se a si própria. Nós 
podemos descobrir a verdade, indo com ela abrir a 
gaveta, a caixa, e na caixa a bolsa de veludo verde 
e velha, em que estão guardadas todas as suas 
lembranças amorosas. Agora que assistira ao 
casamento da outra, teve ideia de inventariar o 
passado. Contudo hesitou: 

— Não, para que ver isto? É pior: deixemos 
recordações aborrecidas. 
 

Disponível em: 
www.dominiopublico.gov.br   

Acesso:02/07/2019. 
 

01) De acordo com o texto, Martinha acordou 
com a alma escura porque: 

a) teve a certeza de que não teria fortúnio na sua 
vida. 

b) juntou, à sua perspectiva pessoal, a ditosidade 
dos relacionamentos amorosos. 

c) teve consciência de sua solidão. 
d) refutou a felicidade ainda jovem e demoraria a 

morrer. 
e) ressaltou no seu âmago o aspecto antiético dos 

relacionamentos amorosos. 
 
02) Das informações abaixo uma está em 
desacordo com o texto. Marque-a: 
 
a) Martinha não quis rever suas recordações, não 

queria nada que a amofinasse. 
b) O narrador dialoga com seu possível leitor. 
c) Martinha teve um agouro em relação ao 

casamento que assistira. 
d) Martinha era uma mulher vigorosa. 
e) Os noivos estavam faustos. 
 
03) Analise as afirmações a seguir usando V 
para verdadeiro e F para falso: 
 
(___) “...provavelmente só até a morte; e 
Martinha morrerá tarde,...” Os termos em 
destaque foram empregados no sentido 
conotativo. 
(___) “Nascera há muitos anos.” O narrador 
afirma que atualmente Martinha se encontra em 
idade pueril. 
(___) “...não te cerceias uns dois anos.” O 
vocábulo em destaque é sinônimo de restringir. 
(___) “Há de ser condessa!” O termo em 
destaque é grafado com dois SS, assim como a 
palavra concessão. 
 
Respeitando a ordem em que as orações 
aparecem, temos: 
 
a) F – F – V - V 
b) F – F – F - V 
c) V – V – V - F 
d) V – F – V - F 
e) V – F – F - V 
 
04) “Manhã clara. A alma de Martinha é que 
acordou escura.”  As palavras em destaque são 
opostas em seus significados. A essa figura de 
linguagem dá-se o nome de:  
 
a) prosopopeia 
b) onomatopeia 
c) metonímia 
d) antítese 
e) elipse 
 
05) “Contudo hesitou:...” A conjunção do 
fragmento anterior expressa ideia de: 
 
 
 



3 

 

a) conclusão 
b) adição 
c) explicação 
d) alternância 
e) adversidade 
 
06) Numa das opções a seguir há uma flexão de 
plural grafada incorretamente. Marque-a: 
 
a) gel - géis 
b) têxtil - têxtis 
c) mel - meles 
d) cidadão - cidadãos 
e) adeus - adeuses 
 
07) Considere as frases: 
 
1. Nesta empresa, todos os funcionários 

dispõem de transporte e lanche gratuito. 
2. Nesta empresa, todos os funcionários 

dispõem de transporte e lanche gratuitos. 
3. Roupas, calçados e acessórios novos são 

disponibilizados na loja virtual. 
 
Quanto à concordância nominal: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente 1 está correta. 
c) Somente 2 está correta. 
d) Somente 3 está correta. 
e) Somente 2 e 3 estão corretas. 
 
08) Observe o posicionamento do pronome em 
destaque na frase a seguir: “Paula nada nos 
disse sobre o ocorrido.” A próclise empregada 
na frase é obrigatória por: 
 
a) a sentença iniciar com sujeito simples. 
b) antes do verbo constar uma palavra com sentido 

negativo “nada”.   
c) depois do pronome constar um verbo no 

infinitivo. 
d) antes do verbo constar um pronome relativo. 
e) depois do verbo constar uma informação breve. 
 
09) 

 
Disponível em: www.educacaoetransformacao.com.br 

Acesso: 17/07/2019. 
 
 

“Ansioso ou Ancioso”, dúvida frequente que 
gera erros na escrita. Assim como o exemplo 
acima, muitas outras palavras na Língua 
Portuguesa suscitam dúvidas na hora de redigir 
um texto ou até mesmo um simples bilhete. 
Identifique nas frases abaixo a que apresenta 
erro de grafia, prejudicando a linguagem 
padrão: 
 
a) A paralisação dos professores tomou a Avenida 

Paulista. 
b) Nada mais prazeroso que chegar ao fim do mês 

com dinheiro no bolso. 
c) O jantar beneficiente começou às 19h. 
d) A sobrancelha da mulher ficou perfeita. 
e) Por ora não vamos investir na poupança. 
 
10) Na sentença: “A garotinha, uma menina 
esperta, dirigira-se ao parque para brincar com 
as amigas.”, os termos em destaque são 
classificados como: 
 
a) complemento nominal 
b) aposto 
c) vocativo 
d) predicativo do sujeito 
e) locução adjetiva 
 

Matemática 
 
11) Quantos são os múltiplos de 5 contidos 
entre 23 e 622? 
 
a) 100 
b) 120 
c) 94 
d) 37 
e) 152 
 
12) Um certo cubo possui diagonal de �√���, 
qual o volume desse cubo em cm3: 
 
a) 90 
b) 175 
c) 36 
d) 600 
e) 125 
 
13) Qual é a soma dos 15 primeiros termos de 
uma certa P.A. (Progressão Aritmética) em que 

seu primeiro termo será 12 e sua razão 
�

�
? 

 
a) 75 
b) 95 
c) 195 
d) 305 
e) 225 
 
14) Um certo triângulo equilátero possui área de 
√�cm2, então qual é o valor do lado desse 
triângulo? 
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a) 2 
b) 8 
c) 19 
d) 4 
e) 18 
 
15) Certo quadrado possui área de 729cm2, 
então o perímetro desse quadrado é em cm? 
 
a) 72 
b) 96 
c) 35 
d) 108 
e) 102 
 

Conhecimentos Gerais 
 
16) O território brasileiro é dividido em: 
 
a) 23 Estados e o Distrito Federal. 
b) 24 Estados e o Distrito Federal. 
c) 25 Estados e o Distrito Federal. 
d) 26 Estados e o Distrito Federal. 
e) 27 Estados e o Distrito Federal. 
 
17) São Estados da Região Centro-Oeste do 
Brasil: 
 

I. Minas Gerais   
II. Goiás  

III. Mato Grosso 
IV. Pernambuco  
V. Mato Grosso do Sul 

 
a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas II, III e V estão corretas. 
d) Apenas III, IV e V estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
18) Aracaju é a Capital de qual Estado?  
 
a) Sergipe 
b) Maranhão 
c) Amazonas 
d) Piauí 
e) Alagoas 
 
19) Pelé é um ex-jogador brasileiro de futebol. 
Conhecido como "Rei Pelé", encantou o mundo 
com seus dribles e passes. Qual é o nome do 
“Rei Pelé”: 
 
a) Crizam César de Oliveira Filho 
b) Armelino Donizetti Quagliato 
c) Manuel Francisco dos Santos 
d) Eusébio da Silva Ferreira 
e) Edson Arantes do Nascimento 
 
20) A linha do Equador é uma linha imaginária 
responsável pela divisão do globo terrestre em 
dois Hemisférios: Hemisfério Sul e Hemisfério 

Norte. A distância de qualquer ponto da 
superfície terrestre em relação à linha do 
Equador recebe o nome de: 
 
a) Paralelos 
b) Meridianos 
c) Latitude 
d) Longitude 
e) Coordenadas 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) Com base na Lei n° 4.320/1964, indique 
(RCO) para RECEITAS CORRENTES e (RCA) 
RECEITAS DE CAPITAL e em seguida indique a 
alternativa CORRETA: 

 
I) Receita Tributária. (______) 
II) Operações de Crédito. (______) 
III) Receita Patrimonial. (______) 
IV) Amortização de 
Empréstimos. 

(______) 

V) Receita de Serviços. (______) 
 
a) Somente I e III são Receitas Correntes. 
b) Somente IV é Receita de Capital. 
c) II é Receita Corrente e somente V é Receita de 

Capital.  
d) I, II e IV são exclusivamente Receitas Correntes. 
e) Somente II e IV são Receitas de Capital. 
 
22) Conforme a Lei n° 4.320/1964 no art. 106, 
sobre avaliação dos elementos patrimoniais 
indique a alternativa CORRETA:  
 

I. Os débitos e créditos, bem como os títulos 
de renda, pelo seu valor nominal, feita a 
conversão, quando em moeda estrangeira, à 
taxa de câmbio vigente na data do balanço. 

II. Os bens móveis e imóveis, pelo valor de 
mercado.  

III. Os bens de almoxarifado, pelo valor de 
aquisição.  

IV. Poderão ser feitas reavaliações dos bens 
móveis e imóveis. 

V. As variações resultantes da conversão dos 
débitos, créditos e valores em espécie serão 
levadas à conta orçamentaria e financeira.  

 
a) Somente está correta V. 
b) Estão corretas I e IV.   
c) Estão corretas I, II e IV. 
d) Somente está correta I. 
e) Estão corretas III, IV e V. 
 
23) Com relação a Despesa descrita na Lei n° 
4.320/1964 em seu CAPÍTULO III, indique (V) 
para VERDADEIRO e (F) para FALSO e em 
seguida indique a alternativa CORRETA: 
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(___) Classificam-se como Despesas de Custeio 
as dotações para manutenção de serviços 
anteriormente criados, inclusive as destinadas a 
atender a obras de conservação e adaptação de 
bens imóveis. 
(___) Classificam-se como Transferências 
Correntes as dotações para despesas as quais 
não corresponda contraprestação direta em 
bens ou serviços, inclusive para contribuições e 
subvenções destinadas a atender à manutenção 
de outras entidades de direito público ou 
privado. 
(___) São Transferências de Capital as dotações 
para investimentos ou inversões financeiras que 
outras pessoas de direito público ou privado 
devam realizar, independentemente de 
contraprestação direta em bens ou serviços, 
constituindo essas transferências auxílios ou 
contribuições, segundo derivem diretamente da 
Lei de Orçamento ou de lei especialmente 
anterior, bem como as dotações para 
amortização da dívida pública. 
(___) Classificam-se como investimentos as 
dotações para o planejamento e a execução de 
obras, inclusive as destinadas à aquisição de 
imóveis considerados necessários à realização 
destas últimas, bem como para os programas 
especiais de trabalho, aquisição de instalações, 
equipamentos e material permanente e 
constituição ou aumento do capital de empresas 
que não sejam de caráter comercial ou 
financeiro. 
(___) Classificam-se como Inversões 
Financeiras as dotações destinadas a aquisição 
de imóveis, ou de bens de capital já em 
utilização. 
 
a) V, V, V, V, V.  
b) V, V, V, V, F.  
c) V, V, V, F, V. 
d) V, V, F, V, F. 
e) F, F, F, F, F. 
 
24) De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, 
correlacione a primeira coluna com a segunda 
coluna e em seguida indique a alternativa 
CORRETA: 
 
 
1- Unidade Contábil (___) Abrange 

integralmente, as entidades 
governamentais, os 
serviços sociais e os 
conselhos profissionais e 
parcialmente, as demais 
entidades do setor público, 
para garantir 
procedimentos suficientes 
de prestação de contas e 
instrumentalização do 
controle social. 

2- Campo de 
aplicação da 
Contabilidade 
Aplicada ao Setor 
Público. 

(___) É o ramo da ciência 
contábil que aplica, no 
processo gerador de 
informações, os Princípios 
de Contabilidade e as 
normas contábeis 
direcionados ao controle 
patrimonial de entidades do 
setor público. 

3- Transações no 
Setor Público 

(___) É o conjunto de 
direitos e bens, tangíveis ou 
intangíveis, onerados ou 
não, adquiridos, formados, 
produzidos, recebidos, 
mantidos ou utilizados 
pelas entidades do setor 
público, que seja portador 
ou represente um fluxo de 
benefícios, presente ou 
futuro, inerente à 
prestação de serviços 
públicos ou à exploração 
econômica por entidades 
do setor público e 
suas obrigações. 

4- Patrimônio 
Público 

(___) É classificada em 
originária, descentralizada, 
unificada e consolidada. 

5- Contabilidade 
Aplicada ao Setor 
Público 

(___) Classifica-se nas 
seguintes naturezas: 
(a) econômico-financeira e; 
(b) administrativa. 

 
a) 1, 5, 4, 2, 3. 
b) 1, 5, 4, 3, 2. 
c) 2, 5, 4, 1, 3. 
d) 2, 5, 4, 3, 1. 
e) 3, 5, 4, 1, 2. 
 
25) Com relação a Demonstração das Variações 
Patrimoniais, analise cada assertiva e indique a 
alternativa CORRETA: 
 

I. A Demonstração das Variações Patrimoniais 
evidencia as variações quantitativas, o 
resultado patrimonial e as variações 
qualitativas decorrentes da execução 
orçamentária. 

II. Para fins de apresentação na Demonstração 
das Variações Patrimoniais, as variações 
devem ser segregadas em quantitativas e 
qualitativas. 

III. Na Demonstração das Variações 
Patrimoniais o resultado patrimonial do 
período é apurado pelo confronto entre as 
variações quantitativas aumentativas e 
diminutivas. 

IV. A Demonstração das Variações Patrimoniais 
é estruturado de forma a evidenciar a 
integração entre o planejamento e a 
execução orçamentária.  

V. A Demonstração das Variações Patrimoniais 
permite aos usuários projetar cenários de 
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fluxos futuros de caixa e elaborar análise 
sobre eventuais mudanças em torno da 
capacidade de manutenção do regular 
financiamento dos serviços públicos. 

 
a) Está correta somente II. 
b) Estão corretas II, III e V. 
c) Estão corretas somente II e III. 
d) Estão corretas I, II e III. 
e) Estão corretas I, IV e V. 
 
26) A Lei n° 8.666/93, que trata dos contratos e 
licitações, descreve no art. 19 que os bens 
imóveis da Administração Pública, cuja 
aquisição haja derivado de procedimentos 
judiciais ou de dação em pagamento, poderão 
ser alienados por ato da autoridade competente, 
observadas as seguintes regras: 
 
Indique a alternativa CORRETA: 
 
a) Avaliação dos bens alienáveis, comprovação da 

necessidade ou utilidade da alienação e adoção 
do procedimento licitatório, sob a modalidade de 
concorrência ou leilão. 

b) Avaliação dos bens alienáveis, comprovação da 
necessidade ou utilidade da alienação e adoção 
do procedimento licitatório, sob a modalidade de 
concorrência ou tomada de preço. 

c) Avaliação dos bens alienáveis, comprovação da 
necessidade ou utilidade da alienação e adoção 
do procedimento licitatório, sob a modalidade de 
tomada de preço ou leilão. 

d) Avaliação dos bens alienáveis, comprovação da 
necessidade ou utilidade da alienação e adoção 
do procedimento licitatório, sob a modalidade de 
convite ou pregão. 

e) Avaliação dos bens alienáveis, comprovação da 
necessidade ou utilidade da alienação e adoção 
do procedimento licitatório, sob a modalidade de 
leilão ou pregão. 

 
27) A Lei 116/2003 em seu art. 2º determina que 
o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, de competência dos Municípios e do 
Distrito Federal – ISS, não incide sobre:  
 
Analise as assertivas e indique a alternativa 
CORRETA:  
 

I. As exportações de serviços para o exterior 
do País. 

II. Os serviços relacionados a operações de 
câmbio em geral, edição, alteração, 
prorrogação, cancelamento e baixa de 
contrato de câmbio.  

III. A elaboração de planos diretores, estudos 
de viabilidade, estudos organizacionais e 
outros, relacionados com obras e serviços 
de engenharia.   

IV. A pesquisa, perfuração, cimentação, 
mergulho, perfilagem, concretação, 

testemunhagem, pescaria, estimulação e 
outros serviços relacionados com a 
exploração e explotação de petróleo, gás 
natural e de outros recursos minerais. 

V. A prestação de serviços em relação de 
emprego, dos trabalhadores avulsos, dos 
diretores e membros de conselho 
consultivo ou de conselho fiscal de 
sociedades e fundações, bem como dos 
sócios-gerentes e dos gerentes-delegados. 

 
a) Estão corretas I, IV e V. 
b) Está correta somente V. 
c) Estão corretas somente I e V. 
d) Está correta somente III. 
e) Estão corretas I, II e IV.  
 
28) De acordo com o Código Tributário 
Nacional, sobre o Imposto sobre a Renda e 
Proventos de Qualquer Natureza, é CORRETO 
afirmar: 
 
a) É seletivo em função da essencialidade dos 

produtos. 
b) O contribuinte é qualquer pessoa, física ou 

jurídica, que realize, com habitualidade ou em 
volume que caracterize intuito comercial, 
operações de circulação de mercadoria ou 
prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior. 

c) Tem como fato gerador a transmissão, a 
qualquer título, da propriedade ou do domínio útil 
de bens imóveis por natureza ou por acessão 
física. 

d) Imposto de competência Estadual. 
e) Tem como fato gerador a aquisição da 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda, 
assim entendido o produto do capital, do 
trabalho ou da combinação de ambos e de 
proventos de qualquer natureza.   

 
29) De acordo com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, sobre 
a Depreciação indique (V) para VERDADEIRO e 
(F) para FALSO e em seguida indique a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (___) Os métodos de depreciação devem ser 

compatíveis com a vida útil econômica do 
ativo e aplicados uniformemente. 

B. (___) Não estão sujeitos ao regime de 
depreciação os terrenos e os bens de 
natureza cultural. 

C. (___) A depreciação de bens imóveis deve ser 
calculada com base, exclusivamente, no valor 
de mercado, deduzido o valor dos terrenos. 

D. (___) O valor depreciado, apurado 
mensalmente, deve ser reconhecido nas 
contas de resultado do exercício. 
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E. (___) As demonstrações contábeis devem 
divulgar em nota explicativa as informações 
do método utilizado, a vida útil econômica, 
taxa utilizada, o valor contábil bruto e a 
depreciação acumuladas no início e no fim do 
período.  

 
a) Somente são verdadeiras A, B e E. 
b) Somente D é verdadeira. 
c) Somente C é falsa.  
d) Somente C, D e E são verdadeiras. 
e) Somente B é falsa. 
  
30) Com base na Lei 101 de 2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, conforme o seu art. 50, 
além de obedecer às demais normas de 
contabilidade pública, a escrituração das contas 
públicas observará: 
 
Indique a alternativa CORRETA: 
  
a) A demonstração das variações patrimoniais dará 

destaque à origem e ao destino dos recursos 
provenientes da alienação de ativos. 

b) As receitas e despesas previdenciárias serão 
apresentadas somente em quadros e tabelas 
nas Notas Explicativas.  

c) As demonstrações contábeis compreenderão, 
isoladamente, as transações e operações de 
cada órgão, fundo ou entidade da administração 
direta, autárquica e fundacional, exceto empresa 
estatal dependente.  

d) A despesa e a assunção de compromisso serão 
registradas segundo o regime de caixa, 
apurando-se, em caráter complementar, o 
resultado dos fluxos financeiros pelo regime de 
competência.  

e) A disponibilidade de caixa não precisará constar 
de registro próprio, desde que o modo de que os 
recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa 
obrigatória fiquem identificados e escriturados de 
forma coletiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


