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De acordo com a lei r r  4.320/64, marque a opção que 
indica uma origem de receita orçamentária de capital.

(A) Receita de serviços comerciais.
(B) Operações de crédito.
(C) Contribuições de melhoria.
(D) Multas e juros de mora.
(E) Receitas imobiliárias.

Q U E ST Ã O  2
Determine o desvio médio para o conjunto dos valores: 4, 
7, 9, 12 e 13, e assinale a opção correta.

(A) 2,4
(B) 2,6
(C) 2,8
(D) 3,0
(E) 3,2

Q U E ST Ã O  3
Como é constituído o capital de terceiros, no Balanço 
Patrimonial?

(A) Somente pelo passivo circulante.
(B) Somente pelo passivo não circulante.
(C) Pelos passivos circulante e não circulante.
(D) Pelo passivo circulante e patrimônio líquido.
(E) pelo passivo não circulante e patrimônio líquido.

Q U E ST Ã O  4
A demonstração contábil do exercício aplicada ao Setor 
público que evidencia as alterações ocorridas no 
patrimônio durante o exercício, resultantes ou 
independentes da execução orçamentária, apurando o 
resultado patrimonial do período, quer ele seja positivo, 
negativo ou nulo, denomina-se:

(A) balanço financeiro.
(B) balanço orçamentário.
(C) demonstração das variações patrimoniais.
(D) balanço patrimonial.
(E) demonstração do resultado econômico.

QUESTÃO 1

Uma empresa adquiriu, à vista, 50 aparelhos de televisão 
para reposição de estoque. Qual fato contábil representa 
esse evento?

(A) Permutativo entre elementos do ativo.
(B) Modificativo aumentativo com aumento do ativo.
(C) Permutativo entre elementos do passivo.
(D) Modificativo diminutivo com redução do ativo.
(E) Fato misto aumentativo.

Q U E STÃ O  6
Com relação à Licitação no regime diferenciado de 
contratações (RDC), coloque V (verdadeiro) ou (F) falso 
nas afirmativas abaixo e, a seguir, assinale a opção que 
apresenta a sequência correta.

( ) Nas licitações efetuadas sob o regime diferenciado de 
contratações, a regra geral é a habilitação ocorrer 
depois do julgamento.

( ) No RDC existe a previsão da contratação simultânea 
ou possibilidade de contratação de mais de uma 
empresa para realizar o mesmo serviço.

( ) Uma das principais inovações previstas no RDC foi a 
possibilidade de remuneração variável vinculada ao 
desempenho da contratada.

( ) A adoção do RDC é obrigatória para a construção de 
estádios, aeroportos e obras de infraestrutura.

(A) (F) (V) (V) (V)
(B) (V) (V) (V) (F)
(C) (F) (V) (V) (F)
(D) (F) (F) (V) (V)
(E) (V) (F) (V) (F)

QUESTÃO 5

Prova: Amarela
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Correlacione os estágios da Despesa e da Receita 
Públicas assinalando, a seguir, a opção correta,

ESTÁGIOS

I- Lançamento
II- Arrecadação
III- Recolhimento
IV- Empenho
V- Liquidação
VI- Pagamento

DEFINIÇÕES

( ) Ato emanado de autoridade competente que cria para 
o Estado obrigação de pagamento, pendente ou não 
de implemento de condição.

( ) caracteriza-se pela transferência, pelo depósito em 
favor, em nome do tesouro, das obrigações dos 
contribuintes.

( ) Emissão de cheque nominativo, ordens de 
pagamento, crédito em conta em favor do credor.

( ) Verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por 
base os títulos e documentos comprobatórios.

( ) Ato administrativo que o poder executivo utiliza, 
visando identificar e individualizar o contribuinte ou o 
devedor e os respectivos valores, espécies e 
vencimentos.

( ) Entrega dos valores arrecadados pelos agentes 
arrecadadores ao Tesouro Público.

(A) (I) (III) (VI) (V) (IV) (II)
(B) (IV) (II) (VI) (III) (I) (V)
(C) (I) (III) (V) (VI) (IV) (II)
(D) (V) (II) (III) (I) (IV) (VI)
(E) (IV) (II) (VI) (V) (I) (III)

Q U E ST Ã O  8
No que se refere aos princípios aplicados à contabilidade 
de custos, assinale a opção que apresenta o princípio que 
desobriga de um tratamento mais rigoroso aqueles itens 
cujo valor monetário é pequeno dentro dos gastos totais.

(A) Conservadorismo.
(B) Materialidade.
(C) Consistência.
(D) Competência.
(E) Realização da receita.

QUESTÃO 7

Marque a opção que apresenta a reserva de lucro cujo o 
saldo NÃO pode exceder 20% do capital social.

(A) Reserva para contingências.
(B) Reserva de retenção de lucros.
(C) Reserva de incentivos fiscais.
(D) Reserva legal.
(E) Reserva de lucros a realizar.

Q U E STÃ O  10
Como é denominado o princípio da Licitação que se 
baseia no critério indicado no edital e nos termos 
específicos das propostas?

(A) Vinculação ao edital.
(B) Procedimento formal.
(C) Julgamento objetivo.
(D) Publicidade dos seus atos.
(E) Sigilo na apresentação das propostas.

Q U E ST Ã O  11
Como é classificada a Dívida Pública que representa um 
compromisso a longo prazo, de valor previamente 
determinado, garantida por títulos do governo, que rendem 
juros e são amortizáveis ou resgatáveis, podendo ou não o 
seu vencimento ser fixado?

(A) Dívida não consolidada.
(B) Divida flutuante.
(C) Dívida ativa.
(D) Dívida consolidada.
(E) Dívida passiva.

Q U E STÃ O  12
Em uma amostra de cinco residências de uma 
determinada rua, registram-se os seguintes números de 
moradores em cada residência

I- Casa A: 3 moradores;
II- Casa B: 5 moradores;
III- Casa C: 2 moradores;
IV- Casa D: 8 moradores; e
V- Casa E: 2 moradores.

Sendo assim,a variância amostrai é:

QUESTÃO 9

(A) 5,9
(B) 6,3
(C) 6,5
(D) 6,8
(E) 7,2

Prova: Amarela
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A forma de uma distribuição de frequência influi nos 
valores das médias, da mediana e da moda. Quando uma 
distribuição é simétrica, é correto afirmar que sua

(A) média e mediana se coincidem.
(B) média e mediana se deslocam mais em direção dos 

valores extremos.
(C) média, mediana e moda se coincidem.
(D) média, mediana e moda se afastam.
(E) média e moda se deslocam mais em direção dos 

valores extremos.

Q U E ST Ã O  14
Uma empresa do ramo de calçados apresentou em 30 de 
novembro de 20xx, os seguintes saldos contábeis:

Vendas: R$ 130.000,00;
Abatimento sobre vendas: R$ 1.500,00;
ICMS sobre vendas: R$ 9.000,00;
Custo das mercadorias vendidas: R$ 70.000,00;
Fretes de vendas: R$ 6.000,00;
Seguro transporte compra: R$ 1.300,00; e 
Devolução de vendas: R$ 8.000,00.

Assinale a opção que apresenta o valor das vendas 
líquidas.

(A) R$ 154.500,00
(B) R$ 114.500,00
(C) R$ 115.800,00
(D) R$ 155.800,00
(E) RS 111.500,00

Q U E ST Ã O  15
Qual o princípio que determina a adoção do menor valor 
para os componentes do ativo e do maior para os do 
passivo, sempre que se apresentem alternativas 
igualmente válidas para a quantificação das mutações 
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido?

(A) Da competência.
(B) Da prudência.
(C) Do registro pelo valor original.
(D) Da oportunidade.
(E) Da entidade.

QUESTÃO 13

Como é denominado o ato pelo qual se confrontam as 
ofertas, classificam-se as propostas e escolhe-se o 
vencedor a que deverá ser adjudicado o objeto da 
licitação?

(A) Habilitação dos licitantes.
(B) Julgamento das propostas.
(C) Homologação.
(D) Adjudicação.
(E) Recebimento da documentação e propostas. 

Q U ESTÃ O  17
Como se denomina o instrumento de programação 
utilizado para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações que se realizam de 
modo contínuo e permanente, das quais resulta um 
produto ou serviço necessário à manutenção da ação do 
Governo?

(A) Atividade.
(B) Orçamento base zero.
(C) Projeto.
(D) Operação especial.
(E) Orçamento tradicional.

Q U E STÃ O  18
Segundo Di Pietro (2015), não é tarefa fácil definir o 
serviço público, pois a sua noção sofreu consideráveis 
transformações no decurso do tempo, tanto no que diz 
respeito aos seus elementos constitutivos, quanto no que 
concerne à sua abrangência. Além disso, alguns autores 
adotam o conceito amplo, enquanto outros preferem um 
conceito restrito. Nas duas hipóteses, combinam-se, em 
geral, três elementos para definição. Assinale a opção que 
apresenta esses três elementos.

(A) Material, informal e objetivo.
(B) Informal, material e subjetivo.
(C) Material, subjetivo e formal.
(D) Abstrato, formal e subjetivo.
(E) Objetivo, material e formal.

QUESTÃO 16

Prova: Amarela
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Uma empresa industrial, que apura seus custos por meio 
dos departamentos A, B e C, apropria o valor das 
despesas com consumo de energia elétrica levando-se em 
conta que: o departamento A opera com 10 máquinas; o 
departamento B opera com o dobro de máquinas, em 
relação ao departamento A; o departamento C opera com 
5 máquinas; as máquinas são iguais entre si e registraram 
o mesmo consumo, no período.
Sabendo-se que as despesas de energia elétrica, no 
período, foram de R$ 350.000,00, quanto a contabilidade 
industrial apropriou para cada departamento?

(A) RS 100.000,00 em A, R$ 200.000,00 em B e R$
50.000. 00 em C.

(B) R$ 200.000,00 em A, R$ 100.000,00 em B e RS
50.000. 00 em C.

(C) RS 50.000,00 em A, R$ 100.000,00 em B e R$
200.000. 00 em C.

(D) RS 150.000,00 em A, R$ 200.000,00 em B.
(E) RS 200.000,00 em A. RS 50.000,00 em B e RS

100.000. 00 em C.

Q U E ST Ã O  20
Na classificação dos serviços públicos, como são
conhecidos os serviços que não afetam substancialmente 
as necessidades da comunidade, mas satisfazem
interesses comuns de seus membros, e, por isso, a 
Administração os presta remuneradamente, por seus 
órgãos ou entidades descentralizadas?

(A) Serviços próprios do Estado.
(B) Serviços administrativos.
(C) Serviços industriais.
(D) Serviços de utilidade pública.
(E) Serviços impróprios do Estado.

Q U E ST Ã O  21
Assinale a opção que apresenta contas cujos saldos no 
balanço patrimonial são devedores.

(A) Capital social subscrito e duplicatas a receber.
(B) Prêmio de seguro a vencer e imóveis para renda.
(C) Capital social subscrito e IR a recolher.
(D) Prêmio de seguro a vencer e títulos a pagar.
(E) Duplicatas a pagar e lucros acumulados.

QUESTÃO 19

Correlacione os princípios da Administração Pública às 
suas respectivas definições e assinale a opção que 
apresenta a sequência correta.

PRINCÍPIOS

I- Motivação
II- Legalidade
III- Publicidade
IV- Razoabilidade e Proporcionalidade
V- Continuidade do Serviço público

DEFINIÇÕES

( ) A Administração Pública só pode fazer aquilo que a 
Lei permite.

( ) Necessidade de institutos como a suplência, a 
delegação e a substituição para preencher as funções 
públicas temporariamente vagas.

( ) Trata-se de princípio aplicado ao Direito 
Administrativo como mais uma das tentativas de 
impor-se limitações à discricionariedade 
administrativa, ampliando-se o âmbito de apreciação 
do ato administrativo pelo Poder Judiciário.

( ) Exige a ampla divulgação dos atos praticados pela 
Administração Pública, ressalvadas as hipóteses de 
sigilo previstas em lei.

( ) Exige que a Administração Pública indique os 
fundamentos de fato e direito de suas decisões.

(A) (I) (IV) (V) (III) (II)
(B) (V) (I) (III) (IV) (II)
(C) (II) (V) (IV) (III) (I)
(D) (I) (IV) (II) (V) (III)
(E) (II) (IV) (I) (III) (V)

Q U E STÃ O  23
Os registros contábeis de uma empresa apresentou os 
seguintes dados em 13 de maio de 20xx:

Compras: R$ 12.500,00;
Custo das mercadorias vendidas: R$ 11.500,00;
Devolução de compras: R$ 1.200,00;
Devolução de vendas: R$ 900,00;
Estoque inicial de mercadorias: R$ 2.400,00; e 
Vendas: R$ 28.000,00.

Marque a opção que apresenta o valor do estoque final.

QUESTÃO 22

(A) R$ 2.200 , 0 0 .

(B) R$ 2.900,t0 0 .

(C) R$ 3.200,, 0 0 .

(D) R$ 3.900 , 0 0 .

(E) R$ 4.600,,00.

Prova: Amarela
Profissão: CONTABILIDADE
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Na licitação, o edital é o instrumento pelo qual a 
Administração leva ao conhecimento público a abertura de 
licitação, fixa as condições de sua realização e convoca os 
interessados para a apresentação de suas propostas. 
Para uma licitação do tipo de melhor técnica ou de técnica 
e preço, o prazo mínimo para convocação dos licitantes, 
quando se tratar de uma concorrência, será de

(A) 15 dias.
(B) 20 dias.
(C) 30 dias.
(D) 45 dias.
(E) 50 dias.

Q U E ST Ã O  25
Numa Organização Militar, vinte militares têm salário de 
R$ 4.000,00 mensais; dez militares têm salário de R$
3.000,00 mensais e trinta têm salário de R$ 2.000,00 
mensais. Qual é o salário médio desses militares?

(A) 2.235,67
(B) 2.542,12
(C) 2.673,43
(D) 2.833,33
(E) 3.234,67

Q U E ST Ã O  26
Qual o regime contábil usado no Brasil pela administração 
pública, sob o enfoque orçamentário?

(A) Misto.
(B) Caixa.
(C) Competência.
(D) Patrimonial.
(E) Compensação.

Q U E ST Ã O  27
As medidas de tendência central são usadas para indicar 
um valor que tende a tipificar ou a representar melhor um 
conjunto de números. Dentre essas medidas, qual é 
sensível a (ou influenciada por) cada valor do conjunto, 
inclusive os extremos?

(A) Média.
(B) Desvio Padrão.
(C) Mediana.
(D) Moda.
(E) Variância.

QUESTÃO 24

O princípio orçamentário que postula o recolhimento de 
todos os recursos a uma caixa única do tesouro, sem 
discriminação a sua destinação denomina-se:

(A) unidade.
(B) universalidade.
(C) equilíbrio.
(D) não afetação da receita.
(E) uniformidade.

Q U E STÃ O  29
O que indica a apresentação de saldo devedor na conta 
de apuração do resultado do exercício?

(A) Que as receitas superam as despesas.
(B) Que houve lucro no exercício.
(C) Que o resultado foi nulo.
(D) Que as receitas foram iguais as despesas.
(E) Que as despesas foram maiores que as receitas.

Q U ESTÃ O  30
A cia foxtrote recebeu no mês de fevereiro R$ 2.500,00, 
pela prestação de serviços automotivos. Os serviços foram 
prestados no mês de março. A nota fiscal no valor de R$ 
3.500,00 foi emitida no mês de abril. O cliente encerrou a 
operação com a cia, pagando o restante em maio. De 
acordo com o princípio da competência, a receita deve ser 
reconhecida no mês de?

(A) Março.
(B) Abril.
(C) Janeiro do ano seguinte.
(D) Fevereiro.
(E) Maio.

Q U E STÃ O  31
Como se denomina o princípio da contabilidade que 
pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e 
despesas correlatas?

(A) Entidade.
(B) Materialidade.
(C) Competência.
(D) Continuidade.
(E) Oportunidade.

QUESTÃO 28

Prova: Amarela
Profissão: CONTABILIDADE
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Na prestação do serviço público ou de utilidade pública, 
como é conhecido o serviço em que a Administração o 
executa centralizadamente, mas o distribui entre vários 
órgãos da mesma entidade, para facilitar sua realização e 
obtenção pelos usuários?

(A) Centralizado.
(B) Descentralizado.
(C) Desconcentrado.
(D) Concentrado.
(E) Delegado.

Q U E ST Ã O  33
Segundo Martins (2010), como é denominado o gasto 
ativado em função de sua vida útil ou de benefícios 
atribuíveis a futuro(s) períodos(s)?

(A) Gasto.
(B) Custo.
(C) Despesa.
(D) Desembolso.
(E) Investimento.

Q U E ST Ã O  34
Os custos possuem algumas classificações. Sendo assim, 
assinale a opção correta.

I- Cada vez que é necessário utilizar qualquer fator de 
rateio para a apropriação, fica o custo incluído como 
direto.

II- Os custos diretos podem ser diretamente apropriados 
aos produtos, bastando haver uma medida de 
consumo.

III- Custos Fixos e Variáveis correspondem a uma 
classificação que não leva em consideração o 
produto, e sim o relacionamento entre o valor total do 
custo num periodo e o volume de produção.

IV- Todos os custos podem ser classificados em Fixos ou 
Variáveis e em Diretos ou Indiretos ao mesmo tempo.

(A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
(C) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
(E) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

QUESTÃO 32

Segundo Martins (2010), como é denominada a soma dos 
custos incorridos no período dentro da fábrica?

(A) Gasto de Produção do período.
(B) Custo da Produção Acabada.
(C) Despesa Total do período.
(D) Custo de Produção do Período.
(E) Custo dos Produtos Vendidos.

Q U E STÃ O  36
Uma empresa iniciou suas atividades em 15 de março de 
20xx, dedicando-se ao ramo de prestação de serviços de 
reparo de compressores, com um total de ativos no valor 
de R$ 850.000,00, correspondentes à integralização do 
capital social por parte dos sócios em bens e direitos. Em 
31 de dezembro de 20xx, o total do valor de ativos havia 
dobrado e o valor do patrimônio líquido aumentado em 
70%, em relação à situação original. O valor do passivo 
dessa empresa, na referida data, correspondeu, em R$, a:

(A) 255.000,00
(B) 595.000,00
(C) 850.000,00
(D) 1.190.000,00
(E) 1.445.000,00

Q U E STÃ O  37
Assinale a opção que apresenta a demonstração que 
evidencia a distribuição do lucro líquido do período.

(A) Demonstração dos Fluxos de caixa.
(B) Demonstração do resultado do exercício.
(C) Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados.
(D) Balanço patrimonial.
(E) Demonstração do valor adicionado.

Q U E STÃ O  38
O processo especial de execução previsto no artigo 100 
da Constituição, no qual resulta a impenhorabilidade dos 
seus bens, o juízo privativo, prazos dilatados em juizo e o 
duplo grau de jurisdição, são privilégios próprios de qual 
entidade descrita abaixo:

(A) Das empresas públicas.
(B) Das sociedades de economia mista.
(C) Dos consórcios públicos.
(D) Das autarquias.
(E) Das entidades Paraestatais.

QUESTÃO 35

Prova: Amarela
Profissão: CONTABILIDADE
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Qual é a modalidade de empenho que é destinada a 
atender despesas contratuais ou outras de valor 
determinado, sujeitas a parcelamento?

(A) Ordinário.
(B) Parcial.
(C) Estimativo.
(D) Total.
(E) Global.

Q U E ST Ã O  40
Como se denomina a movimentação dos recursos 
executada por meio da liberação de recursos dos órgãos 
setoriais de programação financeira para as unidades 
gestoras de um mesmo Ministério, órgão ou entidade?

(A) Sub-repasse.
(B) Transferências de capital.
(C) Repasse.
(D) Operações de crédito Interna.
(E) Cota.

Q U E ST Ã O  41
Quando a soma do passivo circulante com o passivo não 
circulante for superior ao total dos ativos, tem-se:

(A) uma riqueza própria.
(B) um ativo negativo.
(C) uma situação líquida positiva.
(D) uma situação líquida nula.
(E) um passivo a descoberto.

QUESTÃO 39

A lei 8.666/93 diversificou os casos em que a 
Administração pode ou deve deixar de realizar licitação, 
tornando-a dispensada, dispensável e inexigível. Assinale 
a opção que apresenta um exemplo no qual a licitação é 
dispensada.

(A) Venda de títulos, na forma da legislação pertinente.
(B) Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
(C) Comprometimento da segurança nacional.
(D) Desinteresse pela licitação anterior.
(E) Serviços técnicos profissionais especializados.

Q U E STÃ O  44
É correto afirmar que Serviços Sociais Autônomos

(A) não são instituídos por lei.
(B) possuem personalidade do direito público.
(C) possuem fins lucrativos.
(D) são mantidos por contribuições parafiscais.
(E) integram a administração indireta.

Q U E STÃ O  45
Como é classificado o tipo de orçamento elaborado e 
executado pelo Poder Executivo, cabendo ao Poder 
legislativo a sua votação e controle?

(A) Clássico.
(B) Misto.
(C) Executivo.
(D) Tradicional.
(E) Legislativo.

QUESTÃO 43

Q U E ST Ã O  42
Uma empresa contábil teve os seguintes dados no 
período:

- vendas de R$ 80.000,00 á um preço unitário de R$
16,00:
- custo variável unitário de R$ 10,00;
- custo fixo de R$ 21.500,00; e
- vendas máximas de 7.500 unidades.

Assinale a opção que apresenta o valor da margem de 
contribuição e o lucro ou prejuízo da empresa, 
respectivamente.

(A) R$ 30.000,00; lucro de R$ R$ 8.500,00.
(B) R$ 8.500,00; prejuízo de R$ 30.000,00.
(C) R$ 5.000,00; prejuízo de R$ 16.500,00.
(D) R$ 16.500,00; lucro de R$ 5.000,00.
(E) R$ 30.000,00; prejuízo de R$ 8.500,00.

Q U E STÃ O  46
Uma empresa efetuou os seguintes gastos em 2015:

I- Energia Elétrica - Fábrica, R$ 15.000,00;
II- Salários da Administração, R$ 5.000,00;
III- Honorários Diretoria, R$ 7.000,00;
IV- Depreciação da Fábrica, R$ 1.000,00;
V- Comissão de Vendedores, R$ 1.500,00; e
VI- Correios e Telefones, R$ 2.300,00.

Considerando os gastos mencionados acima, os custos e 
despesas dessa empresa, respectivamente, são:

(A) 16.000,00 e 15.800,00
(B) 18.300,00 e 13.500,00
(C) 15.000,00 e 16.800,00
(D) 21.000,00 e 10.800,00
(E) 17.300,00 e 14.500,00

Prova: Amarela
Profissão: CONTABILIDADE
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Segundo Martins (2010), há um método de custeio que 
consiste na apropriação de todos os custos de produção 
aos produtos e serviços. Esse método chama-se custeio

(A) padrão.
(B) do desembolso.
(C) por atividade.
(D) variável.
(E) por absorção.

Q U E ST Ã O  48
Assinale a opção que apresenta apenas os subgrupos do 
Ativo não circulante, no Balanço Patrimonial.

(A) Realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e 
intangível.

(B) Disponível, créditos, estoques e despesas do 
exercício seguinte.

(C) Realizável a longo prazo, imobilizado, intangível e 
reserva de lucros.

(D) Disponível, créditos, estoques e ativo realizável a 
longo prazo.

(E) Disponível, ativo realizável a longo prazo, imobilizado 
e intangível.

Q U E ST Ã O  49
Qual o grupo de atividades da demonstração do fluxo de 
caixa que apresenta a captação de recursos provenientes 
dos proprietários da empresa por meio do capital social, 
captação de empréstimos e outros recursos?

(A) Atividades de investimento.
(B) Atividades de financiamento.
(C) Atividades operacionais.
(D) Atividades de captação.
(E) Atividades financeiras.

Q U E ST Ã O  50
Geralmente, a escolha do processo a utilizar na análise ou 
descrição de dados estatísticos depende do tipo de dados 
considerados. Nesse contexto, como são chamados os 
dados que são o resultado da contagem do número de 
itens?

(A) Discretos.
(B) Por Postos.
(C) Abstratos.
(D) Contínuos.
(E) Nominais.

QUESTÃO 47

Prova: Amarela
Profissão: CONTABILIDADE
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