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INSTRUÇÕES 

 Você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES e a FOLHA DE 

RESPOSTA. 

 Para cada questão há somente uma alternativa correta. Assinale na folha de 

respostas a alternativa que julgar correta. 

 Não é permitido nenhum tipo de consulta, incluindo Calculadoras e Códigos 

Jurídicos. 

 O cartão de resposta não será substituído em hipótese alguma. 

 Tempo máximo para entrega da prova: 2 horas 30 minutos 

 Tempo mínimo para entrega da prova: 1 hora 
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Disciplina: INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ATUARIAIS 

Profª. Katiane Rouze 

01) A respeito dos planos de benefícios administrados pela EFPC (Entidades Fechadas 

de Previdência Complementar), analise as alternativas: 

 

I- O atuário é o profissional responsável pelo estudo, análise e quantificação dos riscos 

atuariais. 

PORQUE 

 

II - realiza o cálculo das reservas matemáticas e do custo dos planos, determinando o 

fluxo de recursos necessários para garantia de sua liquidez, equilíbrio e solvência. 

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

 

02) A respeito das hipóteses atuariais para a avaliação de planos de benefícios, julgue os 

itens a  seguir: 

 

I - As hipóteses atuariais têm relação direta com o custo do plano de benefícios e com 

seu equilíbrio, tendo em vista que uma premissa atuarial equivocada, que não guarda 

relação com a realidade do plano ou com o contexto em que este se insere, fará com que 

as obrigações sejam incorretamente avaliadas, ensejando um custeio inadequado do 

plano e, por consequência, a provável ocorrência de déficit. 

II - As premissas atuariais não devem estar em harmonia com a massa de participantes e 

assistidos do plano de benefícios e, se for o caso, com a política de recursos humanos do 

patrocinador. 

III - As hipóteses ou premissas atuariais são estabelecidas através de cálculos 

matemáticos e estatísticos.  
 

É correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) II, apenas. 

c) I e III, apenas.  

d) II e III, apenas.  

 

03) As empresas que operam no mercado de seguros devem seguir a legislação 

societária, e  além das Provisões ou Reservas Técnicas, devem observar a  constituição 

das Reservas previstas nos padrões das sociedades anônimas. A respeito da 

aplicabilidade da legislação ao mercado securitário, avalie as alternativas:  

 

I – As sociedades autorizadas a operar em seguros privados são entidades constituídas 

sob a forma de sociedades anônimas, especializadas em pactuar contrato por meio do 

qual assumem a obrigação de pagar ao contratante (segurado) ou a quem este designar 

uma indenização caso ocorra o risco indicado e temido, recebendo para isso o prêmio 

estabelecido. 
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II - A autorização para que as seguradoras possam operar é dada pelo Ministério da 

Fazenda, depois que um pedido é apresentado à Susep (Superintendência de Seguros 

Privados), e submetido ao CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados).  

III - Qualquer alteração proposta ao estatuto social de seguradoras, ou qualquer 

consolidação, fusão ou operação semelhante, também precisará ser submetida à Susep 

(Superintendência de Seguros Privados) e, em alguns casos, ao Ministério da Fazenda, 

para aprovação.  

 

É correto o que se afirma em 

a) I, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas.  

d) I, II e III. 
 

04) Os seguros diferem também segundo o regime de financiamento, ou seja, a técnica 

atuarial que determina a forma de financiamento das indenizações e benefícios 

integrantes do contrato.  
 

I - No regime de repartição simples, todos os prêmios pagos pelos segurados em 

determinado período formam um fundo que se destina ao custeio de indenizações a 

serem pagas por todos os sinistros ocorridos no próprio período (e às demais despesas 

da seguradora). 

PORQUE 

II - Isso implica em que o prêmio cobrado é calculado de forma que corresponda à 

importância necessária para cobrir o valor das indenizações relativas aos sinistros 

esperados. Não há, assim, a possibilidade de devolução ou resgate de prêmios e 

contribuições capitalizadas ao segurado, ao beneficiário ou ao estipulante, como nos 

casos de planos de previdência.  

a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  
 

 

Disciplina: ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

Prof. Me. Maria José Floriano Ferracini 

05) O prazo médio de giro das duplicatas a receber é de 60 dias e a frequência de giro é 

calculada em função do total de recebimento de clientes por vendas a prazo e o saldo 

médio da conta Duplicatas a Receber. Sabe-se que as vendas totais do exercício (360 

dias) montam a R$ 2.500.000,00, das quais 60% foram efetuadas à vista. Se o saldo (Si) 

de duplicatas a receber era de R$ 140.000,00, o saldo final (Sf) será de: 

a) R$ 170.000,00; 

b) R$ 160.000,00; 

c) R$ 150.000,00; 

d) R$ 180.000,00. 

 

06) A análise das demonstrações financeiras é um ponto importante para se 

compreender uma empresa e é realizada por meio de diversos índices, os quais 
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sinalizam problemas potenciais e são geralmente obtidos pelos balanços patrimoniais ou 

pelas demonstrações do resultado do exercício, dentre outras fontes. 

Avalie as afirmações sobre algumas das principais definições em análise de 

demonstrações financeiras. 

I. O índice de liquidez seco mede a capacidade da empresa em satisfazer suas 

obrigações de curto prazo, considerando todos os ativos e passivos. Para uma empresa 

de utilidade pública, seria aceitável se for igual a 1,0. 

II. Para calcular o giro dos estoques, que varia muito conforme o tipo de empresa 

analisada, basta obter o quociente entre o custo dos produtos vendidos e o valor total em 

estoques. 

III. O índice de endividamento geral mede a proporção dos ativos totais da empresa 

financiada pelos credores. Quanto maior o índice de endividamento geral, menor é o 

montante do capital de terceiros que vem sendo utilizado para gerar lucros. 

IV. Para se conhecer a eficiência da gestão financeira de uma empresa na geração de 

lucros com seus ativos disponíveis, deve-se utilizar a taxa de retorno sobre o ativo total. 

V. Se uma empresa utiliza a margem operacional como um de seus índices, significa 

que está ignorando quaisquer despesas financeiras ou obrigações governamentais. 

Está correto apenas o que se afirma em:  

a) III e IV; 

b) I, II e V; 

c) I, II e IV; 

d) II, IV e V. 

 

07) Em relação à análise das demonstrações contábeis com base em indicadores, 

assinale a afirmativa correta.  

a) Os indicadores de liquidez avaliam o desempenho global da entidade, em termos de 

capacidade de gerar lucros.   

b) Os indicadores de endividamento medem a posição financeira da entidade, em termos 

de capacidade de pagamento.  

c) Os indicadores de lucratividade avaliam o desempenho global da entidade, em termos 

de capacidade de remunerar o capital aplicado nela.  

d) Os indicadores de rentabilidade avaliam a segurança oferecida pela entidade aos 

capitais alheios.   

 

08) Observe a tabela a seguir: 

 
Com base nas informações contábeis acima, calcule o índice de Liquidez Corrente (LC), 

e assinale a opção correta. 

a) 0, 40 

b) 0, 88 

c) 1, 00 

d) 3, 10 
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Disciplina: CONTABILIDADE EM AGRONEGÓCIOS I 

Prof. Eduardo da Costa Pinto 

09) Na Contabilidade de Agronegócio usa-se o termo ``ANTES da PORTEIRA ´´  que 

faz referência a tudo que é necessário à produção agrícola, mas não esta na fazenda. Já o 

termo ``DENTRO da PORTEIRA ´´ é tudo que é referente à produção, porém esta 

dentro da fazenda. E por último, temos o termo ``DEPOIS da PORTEIRA ´´ que é o 

resultado de todas as 3 (três) fases. Sendo assim, podemos dizer que são 

respectivamente: 

a) Máquinas / Tratos Culturais  / Distribuição. 

b) Máquinas / Maquinas / Fornecimento de insumos. 

c) Serviços especializados / colheita / Tratos culturais. 

d) Tratos Culturais / Máquinas / Comercialização. 

 

 

10) Uma Usina fez um contrato de arrendamento de três áreas para a produção de cana 

de açúcar e apresentou os demonstrativos abaixo:   

 

Área MP MOD 
 

Custos $ 

A 
 R$     
55.000,00  

 R$     
13.000,00  

 
Comissões dos vendedores 

 R$            
100.000,00   

B 
 R$     
66.000,00  

 R$     
36.625,00  

 

Salários da produção 
(MOD + MOI) 

 R$       
150.625,00  

C 
 R$     
99.000,00  

 R$     
71.000,00  

 
Matéria prima consumida 

 R$       
220.000,00  

 Total 
 R$  
220.000,00  

 R$  
120.625,00  

 

Materiais diversos da 
fábrica 

 R$        
18.000,00  

      
  

Manutenção da Fábrica 
 R$        
70.000,00  

 

Os custos indiretos foram alocados as três áreas proporcionalmente a quanto cada área 

recebeu de custos diretos.Foram produzidas 1.800 kgs na unidade A, 2.500 kgs na 

unidade B e 4.000 Kgs na unidade C.Considerando os dados acima, assinale a opção 

que corresponde respectivamente ao CUSTO INDIRETO da área A, ao CUSTO 

TOTAL do produto B, e ao CUSTO UNITÁRIO do produto C.   

a) $ 43.520 / $ 168.305 / $ 69,70. 

b) $ 59.000/  $ 229.000 / $ 50,89 

c) $ 91.600 / $ 167.400 / $ 69,75. 

d) $ 43.600/  $ 229.000 / $ 50,89. 

 
11) Na exploração das atividades do Agronegócio,  para que o negócio flua existe 

alguns tipos de investidores. Dependendo do grau de influência deste sobre as 

atividades, pode influenciar, na distribuição dos resultados, ou na sua participação nos 

negócios. Sendo assim analisando o demonstrativo abaixo relacione o tipo de investidor 

com o tipo de sua participação nos negócios.   
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a) 1,5,3,4,2. 

b) 3,4,5,1,2. 

c) 2,3,4,1,5. 

d) 4,1,3,2,5. 

 

12) Uma empresa agrícola comprou para seu plantio matéria prima A  (insumos 

agrícolas) no valor de $ 3.000,00, incluso neste, o valor de $ 150,00 referente ao IPI e $ 

492,00 relativo ao ICMS.Considerando que a empresa é contribuinte do ICMS e do IPI, 

podemos dizer que o registro na conta contábil de Estoque de matéria prima foi: 

a) $ 2.850,00. 

b) $ 2.508,00. 

c) $ 3.000,00. 

d) $ 2.358,00. 

 
 

 

Disciplina: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

Prof. Dr. Fabiano Martin Tiossi 

13)  Leia os trechos a seguir. 

 

I- Entende-se Metodologia como o estudo do método para se buscar determinado 

conhecimento. Demo (1985,p. 19) diz que Metodologia “é uma preocupação 

instrumental. Trata das formas de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das 

ferramentas, dos caminhos”; 

II- Como a atividade científica nem sempre procura a verdade, o uso do método facilita 

a sistematização dos objetivos pretendidos, bem como a segurança, a economia e a 

racionalidade para alcançar os fins desejados. O filósofo Antenor Nascentes, define 

método como “Conjunto dos meios dispostos convenientemente para chegar a um fim 

que se deseja” (1972, p. 1084); 

III- Para Trujillo (1982, p. 2) Ciência “é uma forma especial de conhecimento da 

realidade. A Ciência é um conhecimento comum, portanto reflexivo, sustentado numa 

lógica racional”. 
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A partir dos trechos acima, podemos afirmar que está (ão) correta (s): 

a) As assertivas I e II; 

b) As assertivas I e III; 

c) Somente a assertiva I; 

d) Somente a assertiva II. 

 

14) De acordo com Silva (2017), existem pelo menos quatro tipos fundamentais de 

conhecimento, que são: conhecimento popular; conhecimento religioso (teológico); 

conhecimento filosófico e conhecimento científico. Ao abordar as formas de 

conhecimento, Trujillo (1982, p. 5) apresenta as características que são mais exclusivas 

de cada forma de conhecimento, conforme mostrado a seguir: 

 

I- Conhecimento popular: É o conhecimento em que todas as pessoas adquirem na vida 

cotidiana, por acaso, baseado apenas na experiência vivida ou transmitida por alguém. 

Não possui uma observação metódica do episódio, não foi sistematizada, refletida para 

ser reduzida a uma formulação geral; 

II- Conhecimento filosófico: ocorre nas trocas de ideias. No século XIX houve um 

afastamento entre o conhecimento filosófico e o científico, o que hoje tem percebido 

uma completude; 

III- Conhecimento religioso: é produto da fé humana. Entendendo Fé como o firme 

fundamento dos fatos que não se esperam, e a prova dos acontecimentos que se não 

vêem. Se apoia na doutrina que contém proposições sagradas, manifestação divina; 

IV- Conhecimento científico: atende ao propósito da ciência que é desvendar a 

realidade, por isso é real (factual), lida com ocorrências ou fatos. A Ciência soma 

conquista e avança à medida que novas descobertas são incorporadas aos seus domínios. 

Com base nos textos das definições de cada tipo de conhecimento, marque a alternativa 

correta: 

a) A definição do conhecimento filosófico está errada. A correta definição para o 

mesmo seria a apresentada na assertiva I; 

b) A definição do conhecimento popular está errada. A correta definição para o mesmo 

seria a apresentada na assertiva III; 

c) A definição do conhecimento científico está errada. A correta definição para o 

mesmo seria a soma das apresentadas nas assertivas I e III; 

d) Todas as definições para cada assertiva estão corretas. 

 

15) Dentre as diferentes formas de escrever, a literatura científica apresenta o 

fichamento, o resumo e a resenha, considerados como um importante instrumento, não 

só para o escritor, como para o leitor. Logo, pode-se afirmar que: 

a) O fichamento consiste em coleta de informações de obras pesquisadas através de 

apontamentos, anotações que serão utilizados na futura elaboração do texto; 

b) O resumo, de acordo com Medeiros (2000, p. 123)  é a “ apresentação analítica e 

completa das ideias de um texto, ressaltando a progressão e a articulação delas. Nele 

devem aparecer as principais ideias do autor do texto”; 

c) A resenha consiste em coleta de informações de obras pesquisadas através de 

apontamentos, anotações que serão utilizados na futura elaboração do texto; 
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d) O resumo consiste na leitura, estudo, resumo, crítica e na formulação de um conceito 

de valor sobre o trabalho que está sendo analisado. É um tipo de resumo crítico, porém 

mais abrangente pois permite comentários e opiniões, inclui julgamentos de valor. 

 

16) Leia as alternativas a seguir e assinale a incorreta quanto às considerações 

apresentadas para cada tipo de pesquisa. 

a) A pesquisa qualitativa preocupa-se com representatividade numérica, 

 e não com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 

etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as 

ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria; 

b) Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e 

as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são 

não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens; 

c) Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa podem 

ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 

representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 

retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na 

objetividade. 

d) Tanto a pesquisa quantitativa quanto a pesquisa qualitativa apresentam diferenças 

com pontos fracos e fortes. Contudo, os elementos fortes de um complementam as 

fraquezas do outro, fundamentais ao maior desenvolvimento da Ciência. 

 

 

Disciplina: ANÁLISE DE CUSTOS I 

Prof.  Geniana 

17) A indústria de Confecções V & V Ltda., enfrentava problemas relacionados à baixa 

lucratividade da empresa. Provavelmente, um de seus produtos fabricados e 

comercializados (produto A e Produto Y) estaria afetando a lucratividade da empresa. 

No mês passado, a empresa produziu e vendeu 800 produtos “A” e 1.000 produtos “Y”. 

Alguns dados da empresa estão apresentados a seguir: 

Dados fornecidos Produto A Produto Y 

Preço Unitário R$16,00 R$ 12,00 

Material direto unitário R$ 3,50 R$ 2,50 

Matéria-prima R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

Embalagem unitária R$ 1,90 R$ 1,50 

 

Aluguel da fábrica= R$ 3.000,00 

Conta Telefônica da fábrica= R$ 1.800,00 

Sabendo que a empresa emprega critérios de matéria-prima como base de Rateio 

para distribuir o CIF. Resolva o Sistema de Custeio e faça a análise da 

lucratividade dos produtos: 
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Custeio por Absorção 

 Produto A= Produto Y= Total 

Geral 

 Total Total  

Receita    

(-) Custos    

    MD    

MP       

  %MP   100% 

   Embalagem    

CIF    

(=) Soma de 

todos os custos 

   

(=) Lucro    

 

DRE com eliminação do Produto___________ 

 

Receita Total 

(-) Custos  

MD  

MP  

Embalagem  

CIF  

=Soma de todos os custos  

=Lucro  

 Agora que, você Analista de Custos, apurou a lucratividade dos produtos pelo 

Sistema de Custeio por Absorção, assinale a alternativa que está de acordo com a 

correta análise: 

a) %MP Prod. A= 50%, CIF distribuído para o Produto “Y”= R$ 2.400,00, o Prod. 

“Y “deveria ser eliminado; portanto o produto “A” apresentou lucro individual após 

eliminação do “Y” no valor de R$ 1.680,00.  

b) %MP Prod. Y= 30%, CIF distribuído para o Produto Y= R$ 4.000,00, o Prod. 

“A” deveria ser eliminado; portanto o Prod. Y apresentou lucro individual após 

eliminação do “A” no valor de R$ 3.600,00. 

c) % MP Prod. A= 40%, CIF distribuído para o Produto A=R$ 2.400,00; o Prod. 

“Y” deveria ser eliminado; portanto o Prod. “A” apresentou lucro individual após 

eliminação do “Y” no valor de R$ 2.480,00. 

d) % MP Prod. A=50%, CIF distribuído para o Produto “Y”=R$ 1.400,00; o Prod. 

“Y” deveria ser eliminado; portanto o produto “Y” apresentou lucro individual após 

eliminação do “A” no valor de R$ 3.600,00. 
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18) Sobre custos diretos e indiretos analise os itens a seguir: 

I- Custo direto é aquele que pode ser identificado e diretamente apropriado a cada 

tipo de obra a ser custeado, no momento de sua ocorrência, isto é, está ligado 

diretamente a cada tipo de bem ou função de custo.  

II-  Os custos indiretos são apropriados aos produtos através de rateio, 

exclusivamente no caso em que a empresa produz apenas um tipo único de 

produto. 

III - Para classificar o custo com energia elétrica de uma fábrica em direto ou 

indireto devemos levar em consideração as características específicas de cada 

ambiente fabril. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas I 

b) I, II e III. 

c) Apenas I e III 

d) Apenas II e III 

 

19) Assinale a alternativa incorreta: 

a) Em oposição à modalidade de Custeio por Absorção, o Custeio Variável ou direto, 

leva em consideração, para custeamento dos produtos da empresa, apenas os gastos 

variáveis, eliminando-se assim, a necessidade de rateio e consequentemente, as 

distorções por ele decorrentes. 

b) O sistema de Custeio Variável é conhecido pelos rateios e o custeio direto, pois 

identifica que itens podem ser rateados diretamente aos produtos fabricados. 

c) No Custeamento Variável, considera-se que os Custos Fixos são Custos do período e 

não Custo do produto. 

d) O sistema de Custeamento é ferramenta importante para tomada de decisão. O 

método de Custeio Variável, é aceito para tomada de decisão, mas não é aceito pelo 

Fisco. Já o Custeio por Absorção obedece aos Princípios Contábeis, principalmente o da 

Competência. 

 

20) O Custeio por Absorção apropria: 

a) Todos os custos e despesas aos produtos elaborados durante um período. 

b) Todos os custos e despesas de produção e de distribuição aos produtos elaborados 

durante um período. 

c) Os custos com materiais diretos e mão-de-obra direta aos produtos elaborados 

durante um período. 

d) Todos os custos de produção aos produtos elaborados durante um período. 

 

 

Disciplina: CONTABILIDADE FISCAL E TRIBUTÁRIA I 

Prof. Eduardo da Costa Pinto 

21) Admitindo que, no primeiro trimestre do ano de 2019, uma empresa do setor 

Moveleiro optou pela tributação com base no lucro presumido. 

 

I – Obteve receitas de vendas ne mercadorias no valor de $ 872.000,00. 
 
II – Obteve receitas de prestação se serviços no valor de $ 115.000,00. 
 
III – Obteve rendimentos de aplicação financeira de renda fixa no valor de $ 9.000,00 

sobre os quais foi retido o IR na fonte de $1.800,00 
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VI – Vendeu bens do Ativo Imobilizado, tendo apurado nessa transação ganho de 

capital no valor de $ 31.000,00 

 

Nesta caso, considerando que os percentuais aplicáveis são de 8% sobre vendas de 

mercadorias e 32% sobre a prestação de serviços, podemos dizer que o valor do IR no 

trimestre foi: 

a) $ 30.640,00. 

b) $ 28.840,00.  

c) $ 34.840,00. 

d) $ 32.840,00. 

 
22) Para que o tributo se caracterize precisa conter determinadas características 

simultaneamente. Neste sentido é correto conceituar tributo como: 

a) Prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo o valor nela se possa exprimir, 

que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

b) Prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo o valor nessa se possa exprimir, 

que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

não vinculada. 

c) Prestação pecuniária, em moeda ou cujo o valor nela se possa exprimir, que constituía 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 

d) Prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo o valor nela se possa exprimir, 

que não constitua sanção de ato ilícito e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada.. 

 

23) Uma empresa do setor de vendas de sucata, apresenta o seguinte demonstrativo 

trimestral. 

 
 

Com os dados apresentados acima, e sabendo-se que a empresa recolhe seu imposto 

com base no Lucro Presumido com as alíquotas de 8% para as vendas e 32% para os 

serviços, podemos dizer que o IR a recolher no trimestre foi 

a) $ 11.836. 

b) $ 10.260. 

c) $ 11.364. 

d) $ 12.940. 

 

 

24) Julgue os itens abaixo e indique a (s) alternativa (s) correta(s): 

 

I – o adicional de 10% do Lucro Presumido é calculado sobre o excedente de $ 60.000 

trimestrais. 
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II – a pessoa jurídica que optar pelo Lucro Presumido poderá escriturar os pagamentos e 

recebimentos somente pelo livro, e abolir a escrituração contábil. 
 
III – a pessoa jurídica optante pelo Lucro Presumido no primeiro trimestre poderá no 

trimestre subsequente optar por outra modalidade de tributação deste que ocorra o 

primeiro pagamento naquela modalidade. 

 

VI – não há dedução sobre a base de calculo final do Lucro Presumido. 

 

Estão corretas; 

a) I e VI somente. 

b) II , III e somente. 

c) I, II e VI somente. 

d) I e III somente. 

  

 

. 
 

 

 

 

 

 

 


