
 UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
  IMBEL – INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
 PROAC- PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS
 COSEAC – COORDENADORIA DE SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA DE PESSOAL

PROVA M4
Prova a ser realizada pelos candidatos ao seguinte cargo:

TÉCNICO DE INFORMÁTICA (MANUTENÇÃO)

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

§ Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão destinado às respostas das questões formuladas
na prova; caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. Em seguida, verifique se este caderno
contém enunciadas quarenta questões.

§ Verifique se o número do seu documento de identificação e seu nome conferem com os que aparecem
no  CARTÃO DE RESPOSTAS; em caso afirmativo, assine-o e leia atentamente as instruções para seu
preenchimento; caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.

§ Cada questão proposta apresenta cinco alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a correta. No
cartão de respostas, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com mais de uma alternativa
assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

§ Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (pagers),
aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que
sirva para consulta.

§ Não é permitido copiar as alternativas assinaladas no cartão de respostas.

§ O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de
quatro horas.

§ Reserve os quinze minutos finais para preencher o cartão de respostas usando, exclusivamente, caneta
esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul.

§ Certifique-se de ter assinado a lista de presença.

§ Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO DE RESPOSTAS, que
poderá ser invalidado se você não o assinar.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ
DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO

                      DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.
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01 Assinale a opção em que o pronome grifado estabelece a coesão textual, retomando uma idéia
anteriormente expressa.

(A) É algo do qual nunca temos o bastante. (linhas 42-43)

(B) Você já reparou quantas pessoas apertam o botão de “fechar” dentro dos elevadores? (linhas 18-19)

(C) Mas nunca mudam as nossas necessidades básicas por proximidade e amor. (linhas 66-67)

(D) Então, experimente se sentar quieto num quarto, com os olhos fechados, e preste atenção na sua
respiração. (linhas 82-84)

(E) Testemunhe sua respiração, como você inala, como exala. (linhas 85-86)

02 Então, experimente se sentar quieto num quarto, com os olhos fechados, e preste atenção na sua
respiração, como você inala, como exala. De onde você respira. Dê um mergulho na eternidade, na
pulsação da vida. E perceba que a vida flui sem pressa. (linhas 82- 89)

 No trecho acima, o predomínio do modo imperativo tem como justificativa:

(A) enumerar, sob o ponto de vista do presente, fatos não habituais como argumento contrário à
determinada idéia.

(B) apresentar um comentário sobre ações consideradas como verdades inquestionáveis.

(C) buscar a adesão do interlocutor para ações consideradas importantes sob determinado ponto de
vista.

(D) situar, no tempo do interlocutor, ações repetidas para um determinado ponto de vista.

(E) marcar ações habituais desenvolvidas pelo interlocutor em favor de uma idéia compartilhada por
todos.

 03 A frase em discurso direto “Parece que o mundo todo opera em intervalos de cinco minutos” (linhas
16-17),  no contexto em que se insere :

(A) exemplifica uma afirmativa apresentada como condição à realização de determinada ação.

(B) destaca a importância do diálogo para o entendimento dos fatos.
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(C) reflete um ponto de vista que contrasta com as idéias que vêm sendo desenvolvidas.

(D) colabora em favor de uma constatação anteriormente expressa.

(E) discute, por meio de uma comparação, pontos de vistas excludentes sobre determinados fatos.

04  Talvez seja por isso que mais e mais pessoas anseiem por uma “nova vagareza”, um antídoto para o
frenético trabalho e turbinado lazer. Será que é preciso um desaquecimento econômico global para nos
desacelerar? Ou será que poderemos fazer isso por conta própria? O professor holandês Guttorn Floistad
aconselhou: “A mensagem atual é que, no meio das mudanças, você tem de acelerar. Mas nunca mudam
as nossas necessidades básicas por proximidade e amor. Precisamos resgatar a lentidão, a reflexão e o
companheirismo. É nisso que encontraremos a verdadeira renovação”. (linhas  58-70)

     Identifique, no fragmento acima, o procedimento predominante na progressão textual.

(A) Exemplificação.

(B) Comparação.

(C) Contraste.

(D) Descrição.

(E) Argumentação.

05  Até Bill Gates, do alto dos seus bilhões, se queixa: “Parece que o mundo todo opera em intervalos de
cinco minutos.” (linhas 15-17)

 A palavra grifada no trecho acima produz um efeito de sentido de:

(A) atenuação.

(B) inclusão.

(C) conclusão.

(D) rejeição.

(E) explicação.
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06 Assinale a opção em que a locução adverbial grifada evidencia um sentido de modo.

(A) “A mensagem atual é que, no meio das mudanças, você tem de acelerar”. (linha 63-66)

(B) Você já reparou quantas pessoas apertam o botão de “fechar” dentro dos elevadores ? (linhas 17-19)

(C) Mas nunca mudam nossas necessidades básicas por proximidade e amor.(linhas 66-67)

(D) Ou será que poderemos fazer isso por conta própria? (linhas 62-63)

(E) “Coloquei meu café instantâneo no microondas e ele quase voltou no tempo”. (linhas 21-22)

 07 Você adora esse ritmo, esse pique, essa contínua aceleração. Já que você acelerou sua vida, você
precisa agora encontrar um modo de desacelerá-la. (linhas 9-10)

   Ao reescrever o período acima, assinale a opção em que a substituição do conectivo mantém uma
relação de sentido equivalente, observando os ajustes necessários.

(A) Embora você tenha acelerado sua vida, você não precisa encontrar um modo de desacelerá-la.

(B) Como você acelerou sua vida, você precisa agora encontrar um meio de desacelerá-la.

(C) Quando você acelerou sua vida, você precisou encontrar um modo de desacelerá-la.

(D) Para que acelere sua vida, você precisa agora encontrar um meio de desacelerá-la.

(E) Você acelerou tanto a sua vida, que você precisa agora encontrar um meio de desacelerá-la.

08 Você adora esse ritmo, esse pique, essa contínua aceleração. (linhas 7-9)

Assinale os recursos estilísticos de ênfase presentes no trecho acima:

(A) correlação e gradação.

(B) contraste e repetição.

(C) repetição e gradação.

(D) inclusão e explicação.

(E) exclusão e correlação.

09 O texto, quanto ao modo de organização discursiva, exemplifica:
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(A) crônica.

(B) resenha.

(C) publicidade.

(D) carta de leitor.

(E) notícia.

10 Ao ser perguntado em 1972 sobre o impacto histórico da Revolução Francesa de 1786, respondeu:
“É muito cedo para dizer algo.” (linhas 35-38), a expressão grifada estabelece uma relação de:

(A) concessão.

(B) condição.

(C) finalidade.

(D) conseqüência.

(E) tempo.

11 A locução verbal grifada em “seu ditado deveria ser: tempo vale mais do que dinheiro” (linhas 55-57),
expressa no texto uma idéia de:

(A) dúvida discutida como irreal.

(B) obrigação construída como verdade.

(C) necessidade apresentada como sugestão.

(D) possibilidade referida como causa.

(E) explicação citada como imprópria.

12 O uso de travessões em “Pode ser que haja muitas causas para nossa síndrome de vapt-vupt –
tecnologia, urbanização, consumismo – , mas talvez a raiz disso tudo esteja no modo como nós, do
moderno mundo ocidental, pensamos sobre o tempo” (linhas 24-25) introduz:
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(A) simultaneidade.

(B) gradação.

(C) conseqüência.

(D) enumeração.

(E) instantaneidade.

13 No desenvolvimento do texto, a frase “Precisamos resgatar a lentidão, a reflexão e o
companheirismo” (linhas 67-68) recupera uma idéia da percepção da passagem do tempo anteriormente
expressa em:

(A) Pode ser que haja muitas causas para nossa síndrome de vapt-vupt – tecnologia, urbanização,
consumismo – , mas talvez a raiz disso tudo esteja no modo como nós, do moderno mundo ocidental,
pensamos sobre o tempo”.  (linhas 24-28)

(B) Seu pai e seu avô não tinham o poder de estar, quase instantaneamente aqui ou ali. Eles esperavam
interminavelmente por coisas que vêm a você num piscar de olhos. (linhas 4-7)

(C) Atualmente, para nós, o tempo é uma mercadoria linear que ”economizamos”, “desperdiçamos” ou
“investimos”. (linhas 39-42)

(D) Talvez o conselho mais sábio seja o do filósofo francês Blaise Pascal, que alertou: “A maior parte dos
males da vida surge devido à incapacidade do ser humano de se sentar quieto num quarto.” (linhas
78-82)

(E) Você já reparou quantas pessoas apertam o botão de “fechar” dentro dos elevadores? (linhas 17-19)

14 A palavra grifada em “Testemunhe sua respiração, como você inala, como exala” (linhas 85-86) pode
ser substituída sem significativa alteração de sentido por:

(A) aspira.

(B) deseja.

(C) pronuncia.

(D) medita.

(E) disfarça.

15 Já que você acelerou sua vida, você precisa agora encontrar um modo de desacelerá-la. (linhas 9-10)
  A palavra grifada enfatiza uma relação de sentido de:
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F

(A) condição.

(B) finalidade.

(C) concessão.

(D) comparação.

(E) conseqüência.
Parte II: Prova de Matemática

16 A  igualdade  
2 2

2 2a + b a b
a b

2 2

| | | |
+ = | | + | |

−
 é válida:

(A) para todo real a e b.

(B) apenas para os reais a e b tais que a > b.

(C) apenas para os reais a e b tais que a � b.

(D) apenas para a e b racionais.

(E) apenas para a e b naturais.

17 Na figura, os triângulos MNP e PMQ são retângulos, o ângulo ˆQPN  é reto e os segmentos  de reta

MP , NP  medem, respectivamente,12cm e 18 cm.

   

 Podemos afirmar que a medida do segmento de reta MQ  em cm,  é:

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

(E) 10

18 João adquiriu um terreno que está representado na figura MNPQR, mostrada a seguir, formada por

quatro segmentos de retas e um arco de circunferência de 90o, com centro F e raio FQ .

N
 P

 Q
M
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Sabendo-se que os segmentos de reta MR,  ,RQ  FQ  medem, respectivamente, 20m, 8m, 4m e que

os ângulos M̂  , N̂ , Q̂  e R̂  são retos, nessas condições, o perímetro do terreno é, aproximadamente:

(A) 60m

(B) 61m

(C) 62m

(D) 63m

(E) 64m

19 Um mercado irá repartir 20 dúzias de laranjas entre seus empregados. No momento da partilha, cinco
empregados não quiseram laranjas e, com isso, cada um dos outros recebeu oito laranjas a mais. Podemos
afirmar que o número de empregados do mercado é:

(A) 7

(B) 10

(C) 15

(D) 18

(E) 20

20 Na Idade Média acreditava-se que o polinômio f(n)=n2+n+41, n ∈  ¥ ,  só assumia valores primos; no
entanto descobriu-se, mais tarde, que  isso não valia para n=40. O valor de f(40) é:

(A) 402

(B) 412

(C) 422

(D) 432

(E) 452

21 A soma de todos os números ímpares entre 0 e 1000 é :

(A) 25. 103

(B) 5. 103

(C) 5. 104

(D) 25. 104
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(E) 5.81.102

22 João resolveu fazer o seguinte tipo de economia: no primeiro dia ele guardou um centavo, no
segundo , dois centavos, e, a cada dia, ele depositava o dobro de centavos depositado no dia anterior. No
final do 15º dia, João conseguiu economizar aproximadamente:

(A) 28 reais

(B) 58 reais

(C) 158 reais

(D) 328 reais

(E) 508 reais

23 Na figura seguinte aparecem os gráficos das funções f e g, sabendo-se que uma delas é uma função
exponencial e a outra uma função logarítmica. Com base nesses dados, podemos afirmar que:

(A) f(x)= logax, g(x)=ax, a>1

(B) f(x)= ax, g(x)= logax, a>1

(C) f(x)= logax, g(x)=bx, a>1, 0<b<1)

(D) f(x)= ax, g(x)= logbx, 0<a<1, b>1

(E) f(x)= ax, g(x)= logbx, 0<a,b<1

24 Dada a equação  x2-2 3 x+log n=0, com  raízes reais, os valores do natural n  são:

(A) n ≥ 103

(B) n>103

(C) 1<n ≤ 103

(D) 1 ≤ n ≤ 103

(E) 1<n<103

�� �� �� �� � � � � �

��

��

��

��

�

�

�

�

x

y

f

g
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25 A reprodução de bactérias em um recipiente é dada pela fórmula  N(t)= N0 . Kt, em que N(t) é o

número de bactérias no instante t em horas; N0 , o número de bactérias no instante t=0; e K, uma constante

que depende do tipo de bactéria. Para um tipo de bactéria em que K = 12 3 , observou-se que, no instante

t=0, o número de bactérias no recipiente era 200. O instante t, em horas,  em que o recipiente possui 16200

bactérias é:

(A) 12

(B) 24

(C) 36

(D) 48

(E) 60

26 A trajetória de uma pedra lançada ao ar é a parábola mostrada no gráfico a seguir, x e y são dados em
metro. Sabendo-se que a altura máxima atingida pela pedra é de 20m, a lei que define y em função de x é:

(A) y=-5x2+20x  

(B) y=-x2+4x

(C) y=-3x2+12x

(D) y=-4x2+16x

(E) y= x2 -4x

27 Uma forma equivalente de escrever a função f(x)= x|x| , x ∈  ¡ , é:

(A) f(x)=x2

(B) f(x)= x2 se x ≥ 0 e f(x)= -x2 se x<0

(C) f(x)= -x2 se x>0 e f(x)= x2 se x ≤ 0

(D) f(x)= -x2

(E) f(x)=x

x (deslocamento horizontal)

y (altura da pedra)

0 4



13

M Q

P
N R

F

28 O domínio da função f(x)=
x 1

2x + 5x 6

−

−
  é:

(A) ]-6,1] ∪  ]1,+ [∞

(B) ]-6,1[ ∪ [1,+ ∞ [

(C) [-6,+ ∞ [

(D) [1,+ ∞ [

(E) ]-6,1[ ∪  ]1,+ [∞  

29 Na figura, MNPQ é um paralelogramo, no qual os segmentos de reta MQ , MF e FR  medem,

respectivamente, 15cm, 12cm e 3cm e o ângulo F̂ = 90 0.

Com esses dados, podemos garantir que o segmento de reta NR  mede:

(A) 6 cm

(B) 7 cm

(C) 8 cm

(D) 9 cm

(E) 10 cm

30 O conjunto solução da equação 
x + 1

2
−  ( 2x −  

x 3

4

−
) = 0 é:

(A) {5}

(B) {-5}

(C) {1/5}

(D) {-1/5}

(E) {1}
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Parte III: Informática

31 Marque a opção que apresenta um ponto em comum aos processadores AMD Athlon 64 X2 e Intel
Core 2 Duo.

(A) Os dois possuem freqüências de operação iguais.

(B) Os dois possuem dois núcleos de processamento.

(C) Os dois possuem controladores de memória integrados.

(D) Os dois utilizam os mesmos sockets.

(E) Os dois possuem a mesma quantidade de memória cache.

32 Indique o papel da ponte norte em um chipset.

(A) Interligar o processador com as unidades de disco do sistema.

(B) Interligar o processador com a memória e dispositivos externos.
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(C) Interligar o processador com a memória e a placa de vídeo (AGP ou PCI-E).

(D) Criar um canal exclusivo para o vídeo on-board (integrado), localizado na ponte sul.

(E) Interligar todos os dispositivos de comunicação, como modens e placas de rede.

33 Assinale a opção que define “dual channel” e o que é preciso fazer para habilitá-lo em computadores
atuais.

(A) “Dual channel” é um recurso implementado nos chipsets das placas-mãe que dobra a velocidade de
comunicação com a memória. Para habilitá-lo nos computadores atuais basta instalar módulos com a
mesma quantidade de memória em um mesmo canal.

(B) “Dual channel” é um recurso implementado em memórias especiais que dobra a velocidade de
comunicação com as mesmas. Para habilitá-lo nos computadores atuais basta instalar módulos
idênticos em um mesmo canal.

(C) “Dual channel” é um recurso implementado em memórias especiais que dobra a velocidade de
comunicação com as mesmas. Para habilitá-lo nos computadores atuais basta instalar módulos com
a mesma quantidade de memória em um mesmo canal.

(D) “Dual channel” é um recurso implementado em memórias especiais que dobra a velocidade de
comunicação com as mesmas. Para habilitá-lo nos computadores atuais basta instalar módulos de
memória em quantidades pares.

(E) “Dual channel” é um recurso implementado nos chipsets das placas-mãe que dobra a velocidade de
comunicação com a memória. Para habilitá-lo nos computadores atuais basta instalar módulos de
memória em quantidades pares.

34 Assinale a melhor forma, do ponto de vista do desempenho, de se instalar um disco IDE ATA100,
uma unidade gravadora de DVD e uma unidade gravadora de CD em uma mesma máquina, utilizando um
cabo flat de 40 vias e outro de 80 vias.

(A) Disco IDE ATA 100 na interface IDE Primária como “Slave” com o cabo de 40 vias, junto com a
unidade leitora de CD como “Master” e a outra unidade na interface IDE secundária, com o cabo de
80 vias como “Master”.

(B) Disco IDE ATA 100 na interface IDE Primária como “Master” com o cabo de 80 vias e as outras duas
unidades na interface IDE secundária, com o cabo de 40 vias, ambas como “Master”.

(C) Disco IDE ATA 100 na interface IDE Primária como “Master” com o cabo de 80 vias, junto com a
unidade gravadora de DVD como “Slave” e a outra unidade na interface IDE secundária, com o cabo
de 40 vias como “Slave”.

(D) Disco IDE ATA 100 na interface IDE Primária como “Master” com o cabo de 80 vias e as outras duas
unidades na interface IDE secundária, com o cabo de 40 vias, uma como “Master” outra como
“Slave”.

(E) Disco IDE ATA 100 na interface IDE Primária como “Master” com o cabo de 80 vias, junto com a
unidade gravadora de DVD como “Master” e a outra unidade na interface IDE secundária, com o cabo
de 40 vias como “Slave”.
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35 Uma máquina de determinado funcionário de uma empresa estava funcionando perfeitamente. Um
dia, ele chega ao escritório e nota que o chão, assim como sua mesa, foram limpos. Então, depois de
apreciar por alguns instantes o agradável aroma de flores do campo, deixado pelo produto de limpeza, ele
liga a sua máquina, que não apresenta qualquer sinal de vídeo e  começa a emitir sinais sonoros em forma
de beeps.

Assinale a opção que apresenta a solução mais provável e adequada para o problema da máquina:

(A) Substituir o processador.

(B) Retirar a memória, limpá-la e recolocá-la.

(C) Verificar os contatos dos cabos de força e de dados do disco rígido.

(D) Verificar a conexão do cabo de dados do monitor de vídeo com a placa de vídeo.

(E) Trocar a fonte de força.

36 O arquivo de nome “relatorio.doc” foi salvo por engano no diretório “Arquivo de Programas”,
localizado na raíz do drive “C:”.

Assinale a opção que indica, no MS Windows XP, a linha de comando correta, para mover o arquivo
citado para o diretório “d:\Meus Documentos\relatorios\”, renomeando-o para r001.doc, independentemente
do diretório atual de trabalho.

(A) move relatorio.doc d:\“Meusdo~1”\relatorios\r001.doc

(B) move c:\Arquivo de Programas\relatorio.doc d:\Meus documentos\relatorios\r001.doc

(C) move c:\arquiv~1\relatorio.doc d:\“Meus documentos”\relatorios\r001.doc

(D) move “c:\arquiv~1\relatorio.doc” d:\Meus documentos\relatorios\r001.doc

(E) copy c:\arquiv~1\relato~1.doc d:\Meusdo~1\relatorios\r001.doc

37 Ao digitar o endereço “http://www.globo.com” em um navegador de Internet no seu computador,
ocorrem diversos processos até que a página solicitada seja exibida.

Marque a opção que relaciona corretamente a seqüência de tarefas realizadas, para que a página
possa ser exibida:

(A) Seu computador envia o endereço para o servidor DNS, configurado na sua conexão;  o servidor
DNS consulta tabela de nomes, para encontrar o número IP correspondente ao endereço; o servidor
DNS envia o IP para o seu computador; seu computador se conecta com o site da Globo.com através
do endereço IP fornecido.

(B) Seu computador envia o endereço para o servidor DNS da Globo.com; o servidor de DNS da
Globo.com consulta tabela de nomes, para encontrar o número IP correspondente ao endereço; o
servidor DNS da Globo.com envia o IP para o seu computador; seu computador se conecta com o
site da Globo.com, através do endereço IP fornecido.

(C) Seu computador envia o endereço para o servidor DNS configurado; o servidor DNS consulta tabela
de nomes, para encontrar o número IP correspondente ao endereço; o servidor DNS se conecta ao
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servidor de páginas da Globo.com e transfere o seu conteúdo; o servidor DNS envia a página para o
seu computador.

(D) Seu computador envia o endereço para o servidor de páginas web configurado; o servidor de páginas
web consulta tabela de sites, para encontrar o site requisitado; o servidor de páginas web autentica
seu computador; o servidor de páginas web envia a página para o seu computador.

(E) Seu computador envia o endereço para o servidor de páginas web configurado; o servidor de páginas
web consulta o DNS da Globo.com, para encontrar o site requisitado; o servidor de DNS da
Globo.com consulta tabela de nomes, para encontrar o número IP correspondente ao endereço; seu
computador se conecta com o site da Globo.com, através do endereço IP fornecido.

38 Marque a opção que define a tecnologia S.M.A.R.T. e o que é preciso fazer para tirar pleno proveito
dos seus recursos.

(A) É uma tecnologia que permite a correção de erros em transações na memória principal, evitando
panes no sistema. Para utilizar esse recurso é preciso apenas habilitar a opção “S.M.A.R.T for
memory modules” no “CMOS Setup”.

(B) É uma tecnologia que permite registrar a situação de cada operação realizada por um disco rígido,
gerando um relatório que pode apontar um possível defeito. Para utilizar esse recurso é preciso
apenas instalar um software de gerenciamento no sistema operacional.

(C) É uma tecnologia que permite registrar a situação de cada operação realizada por um disco rígido,
gerando um relatório que pode apontar um possível defeito. Esse recurso é sempre ativado
automaticamente.

(D) É uma tecnologia que permite registrar a situação de cada operação realizada por um disco rígido,
gerando um relatório que pode apontar um possível defeito. Para utilizar esse recurso é preciso
habilitar a opção “S.M.A.R.T for hard disks” no “CMOS Setup” e instalar um software de
gerenciamento no sistema operacional.

(E) É uma tecnologia que permite a correção de erros em transações na memória principal, evitando
panes no sistema. Esse recurso é sempre ativado, quando as memórias instaladas são compatíveis.

39 Um usuário, ao tentar copiar um arquivo de um diretório para outro no disco rígido, recebeu uma
mensagem de erro de entrada e saída que dizia que não era possível escrever o arquivo no destino
desejado.

Assinale a opção que corresponde ao programa que deve ser usado para resolver esse problema.

(A) Undelete

(B) Defrag

(C) System restore

(D) Restore backup

(E) Scandisk
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40 No Windows, quando queremos encerrar um programa que parece “travado”, usamos as teclas
“CTRL-ALT-DEL”, selecionamos o programa que queremos encerrar e clicamos em “Finalizar Tarefa”. No
Linux, temos opções semelhantes.

Assinale a opção que contém apenas comandos relacionados com a seleção e o encerramento de
um determinado processo no Linux:.

(A) df, kill

(B) ps, kill

(C) ls, kill

(D) ps, term

(E) ls, term

Espaço reservado para rascunho
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Espaço reservado para rascunho
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Espaço reservado para rascunho
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