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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (P
2
)

Julgue os itens a seguir, acerca do sistema de governança do
Sistema Elétrico Brasileiro (SEB). 

51 Integram o sistema de governança do setor elétrico brasileiro
o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), o
Ministério de Minas e Energia (MME), a ANEEL, a Empresa
de Pesquisa Energética (EPE), o Comitê de Monitoramento do
Setor Elétrico (CMSE), o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), a Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE) e o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS).

52 O CMSE é presidido pelo ministro de Minas e Energia e, na
sua composição, conta com representantes da ANEEL, da
Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, da CCEE, da
EPE e do ONS.

53 A EPE é o órgão responsável por estabelecer o planejamento
energético nacional. Para tanto, desenvolve estudos nas áreas
de energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados,
carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência
energética, entre outras.

Acerca dos regimes para os prestadores de serviços no SEB, julgue
os itens subsequentes. 

54 Agentes de geração de energia elétrica, previamente à
implantação do empreendimento, devem obter uma concessão
ou uma autorização do poder concedente para produzir energia
elétrica, com exceção do aproveitamento de potenciais
hidráulicos menores ou iguais a 1.000 kW e das usinas
termelétricas com potência menor ou igual a 5.000 kW, que
precisam ser apenas comunicados ao poder concedente.

55 Presta serviço público de distribuição a cooperativa de
eletrificação que não preenche os requisitos para regularização
como permissionária e recebe autorização específica do poder
concedente para operação de instalações de energia elétrica, de
uso privativo de seus associados, cujas cargas se destinem ao
desenvolvimento de atividade predominantemente rural.

Os direitos e deveres dos usuários e das concessionárias dos
serviços de energia elétrica são regulados pela ANEEL, por meio
de resoluções. Com relação a esse assunto, julgue os itens
de 56 a 59.

56 A distribuidora responde, independentemente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos
instalados em unidades consumidoras e, se não houver
pendência de responsabilidade do consumidor, o prazo
máximo para ressarcimento do dano por meio de pagamento
em moeda corrente ao solicitante ou, ainda, para providenciar
o conserto ou a substituição do equipamento danificado é de
quarenta e cinco dias após a data do pedido de ressarcimento.

57 O consumidor pode exigir da distribuidora de energia elétrica,
a qualquer tempo, a aferição do respectivo medidor de energia
elétrica. Após a aferição pela distribuidora, o consumidor pode
ainda solicitar a realização de nova aferição do equipamento
junto ao órgão metrológico oficial, hipótese em que os custos
serão assumidos pela concessionária quando for detectado erro
no medidor, e, caso contrário, devem ser arcados pelo
consumidor.

58 É facultado à distribuidora de energia elétrica incluir na fatura
de energia elétrica propagandas comerciais e mensagens
político-partidárias, desde que não interfiram nas informações
obrigatórias.

59 Quando o medidor e demais equipamentos de medição
necessários para o faturamento do serviço prestado são
fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas expensas, a
indisponibilidade de equipamentos de medição justifica o
retardamento da ligação e o início do fornecimento,
descaracterizando o descumprimento, pela distribuidora, dos
prazos estabelecidos na regulação do setor.

Julgue os seguintes itens, acerca da comercialização de energia
elétrica e dos regimes de preços e tarifas dos vários segmentos do
setor elétrico.

60 Concessionárias e permissionárias de distribuição de energia
elétrica fornecem energia aos consumidores cativos, de acordo
com tarifas definidas pela ANEEL, que consideram custos não
gerenciáveis, tais como os preços da energia adquirida de
Itaipu, de agentes de geração ou importada, os custos de
transporte dessa energia e os encargos setoriais; e custos
gerenciáveis, como a remuneração dos investimentos da
distribuidora na rede de distribuição, os custos de manutenção
dessa rede, as perdas técnicas e comerciais e os gastos com
pessoal.

61 Os agentes concessionários e autorizados de geração,
importadores de energia, comercializadores e consumidores
livres podem formalizar contratos bilaterais de fornecimento de
energia elétrica com preços e prazos definidos pelos próprios
contratantes, de acordo com a oferta e a procura por energia no
momento de assinatura desses contratos.

62 A CCEE é o local onde os contratos celebrados entre agentes
de geração, distribuição, importação, comercialização e
consumidores livres, que atuam no Sistema Interligado
Nacional, são registrados.

63 O preço de liquidação das diferenças é calculado
antecipadamente, com periodicidade máxima semanal, para
cada submercado, com base no custo marginal da operação, e
deve observar, entre outros fatores, as condições técnicas e
econômicas para o despacho das usinas, incluindo a
disponibilidade de equipamentos de geração e transmissão e as
projeções para a demanda de energia, para os preços dos
combustíveis e para o custo do deficit de energia elétrica.

64 No Sistema Interligado Nacional, podem contratar livremente
a energia de que precisam o consumidor e o conjunto de
consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou
de direito, cuja carga seja igual ou superior a 500 kW,
atendidos em qualquer tensão, desde que a energia adquirida
seja oriunda das chamadas fontes incentivadas, a saber:
pequenas centrais hidrelétricas, usinas que empreguem
biomassa, usinas solares, usinas eólicas e sistemas de
cogeração qualificada.

65 A legislação assegura aos produtores independentes de energia
elétrica e aos consumidores livres o livre acesso aos sistemas
de distribuição e transmissão de concessionários e
permissionários do serviço público de energia elétrica,
mediante ressarcimento do custo do transporte envolvido,
calculado com base em critérios fixados pelo poder
concedente, competindo ao ONS efetuar as avaliações de
viabilidade técnica dos requerimentos de acesso aos sistemas
de transmissão, e celebrar, em nome das empresas de
transmissão, os contratos de uso dos sistemas de transmissão.
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Julgue os itens seguintes, relativos ao regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos.

66 Entre as peculiaridades da concessão, está a possibilidade de
o poder concedente decretar a intervenção na empresa
concessionária, medida de natureza investigatória, e não
punitiva.

67 Na hipótese de encampação, o concessionário não tem direito
à indenização.

68 As usinas termelétricas destinadas à produção independente
podem ser objeto de concessão mediante autorização.

69 A ANEEL dispõe de competência legal para declarar a
utilidade pública, para fins de desapropriação ou instituição de
servidão administrativa, das áreas necessárias à implantação de
instalações de concessionários, permissionários e autorizados
de energia elétrica.

No que se refere à legislação pertinente à atuação da ANEEL,
julgue os itens a seguir.

70 De acordo com a legislação de regência, as divergências entre
as concessionárias devem ser dirimidas, no âmbito
administrativo, pelo poder concedente.

71 Apesar de constituir autarquia sob regime especial, a ANEEL
não dispõe de autonomia patrimonial e financeira, por estar
vinculada diretamente ao Ministério de Minas e Energia.

72 Por se tratar de competência própria do Ministério de Minas e
Energia, a atuação no processo de definição e controle de
preços e tarifas não se insere entre as competências da
ANEEL.

73 A critério da diretoria, as reuniões deliberativas destinadas a
resolver pendências entre agentes econômicos do setor de
energia elétrica podem ser públicas.

74 Entre as atribuições exclusivas conferidas pela legislação de
regência ao diretor-geral da ANEEL, está a responsabilização
solidária pelo cumprimento do contrato de gestão. 

No tocante à CCEE e à atuação da ANEEL, julgue o item que se
segue.

75 Tanto eventual quanto temporária, a comercialização pelo
agente autoprodutor dos excedentes de energia elétrica
depende de autorização da CCEE.

Acerca da regulação de cooperativas e da regulação de serviços de
energia elétrica, julgue os itens de 76 a 80. 

76 As cooperativas de eletrificação rural, titulares de permissão ou
autorização, recebem classificação de consumidor rural,
subclasse cooperativa de eletrificação rural, e possuem as
tarifas de fornecimento vinculadas aos descontos, caso
atendidas as disposições regulamentares concernentes aos
serviços de eletrificação rural.

77 As permissionárias de serviço público de distribuição de
energia elétrica devem registrar e apurar, separadamente, para
fiscalização pela ANEEL, os investimentos e os custos de
distribuição de energia elétrica, incluindo os relativos às novas
instalações, expansões e modificações do seu sistema elétrico.

78 Quando a fiscalização constatar irregularidade praticada por
agente do setor elétrico, a ANEEL, alternativamente à
imposição de penalidade, pode firmar com a concessionária,
permissionária ou autorizada de serviços e instalações de
energia elétrica termo de compromisso de ajuste de conduta,
visando à adequação da conduta irregular às disposições
regulamentares ou contratuais aplicáveis.

79 Em conformidade com a regulação de serviços de energia
elétrica em vigor, nas instalações de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, em implantação ou a serem
implantadas, devem ser observados os limites de referência
para exposição do público em geral e da população
ocupacional a campos elétricos e magnéticos recomendados
pela Organização Mundial de Saúde. Nas instalações já
existentes, esses limites não precisam ser observados, uma vez
que as adequações dessas instalações, em geral, se mostram
economicamente inviáveis.

80 A partir da detecção de uma condição anormal de operação ou
de contingências múltiplas, o Sistema Especial de Proteção
(SEP) realiza ações automáticas para preservar a integridade
do Sistema Interligado Nacional (SIN), bem como de seus
equipamentos e linhas de transmissão. Essencial para que o
SIN opere com qualidade e segurança, o SEP é um dos
serviços ancilares provido pelos agentes de geração,
transmissão e distribuição vinculados ao SIN, sem ônus para os
demais agentes e consumidores.

Acerca do processo de elaboração do projeto de lei orçamentária
anual (PLOA), julgue o item seguinte.

81 O processo de elaboração do PLOA se desenvolve no âmbito
do Ministério da Fazenda e envolve um conjunto articulado de
tarefas complexas, compreendendo a participação dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, o que pressupõe a
constante necessidade de tomada de decisões nos seus vários
níveis.

Com relação à amplitude do Sistema Integrado de Administração
Financeira (SIAFI), Julgue o item que se segue.

82 Abrange desde o registro do orçamento inicial da receita e
despesa em todas as unidades gestoras até a emissão das
demonstrações contábeis mensais e anuais, além dos
procedimentos específicos de encerramento e abertura de
exercício.

No que concerne ao pagamento de despesa por meio de suprimento
de fundos, julgue o item subsequente.

83 Cabe aos detentores de suprimento de fundos fornecer
indicação precisa dos saldos em seu poder em 31/12, para
efeito de contabilização e reinscrição da respectiva
responsabilidade pela sua aplicação em data posterior.

Relativamente aos restos a pagar e às despesas de exercícios
anteriores, julgue o próximo item.

84 A despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido
cancelada, não estando mais vigente o direito do credor,
poderá ser paga à conta de dotação destinada a atender
despesas de exercícios anteriores.
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Acerca da movimentação da conta única do tesouro nacional, julgue
o item a seguir.

85 É efetuada por intermédio das unidades gestoras integrantes do
SIAFI, sob a forma de acesso online e offline, utilizando como
agente financeiro, para efetuar os pagamentos e recebimentos,
o Banco Central do Brasil.

Em um imóvel de propriedade de Pedro, está instalada, em
uma cidade do interior, uma pequena loja de material elétrico, da
qual são donos Pedro e seu primo Miguel. Necessitando comprar,
na capital, materiais para venda na loja, Pedro sacou R$ 5.000,00
da conta bancária da empresa. Efetuada a viagem e as compras,
sobraram R$ 1.500,00, que foram utilizados para efetuar pequenos
reparos no apartamento localizado no piso superior do imóvel da
loja.

A partir dessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.

86 De acordo com o princípio da confrontação da despesa, o
contador da loja deve registrar os R$ 3.500,00 gastos na
viagem como despesa do estabelecimento.

87 Pelo postulado da entidade contábil, os R$ 1.500,00 utilizados
na reforma do apartamento devem ser registrados como
retirada do sócio ou como empréstimo, não sendo admissível
seu registro como custo da empresa.

88 Dos R$ 5.000,00 utilizados, somente os R$ 3.500,00 gastos na
viagem devem ser registrados na contabilidade da empresa,
visto que o restante foi utilizado pelo sócio para fins pessoais.

saldos em R$

caixa e bancos 14.500

créditos a receber 25.400

estoques de mercadorias 75.000

seguros antecipados 100

imobilizações 37.000

fornecedores 20.000

empréstimos bancários 100.000

contas diversas a pagar 12.000

capital social 1.000

reservas de capital 4.000

receitas de vendas 230.000

impostos sobre vendas 46.000

custo das mercadorias vendidas 140.000

despesas administrativas 14.000

despesas de vendas 8.900

seguros diversos 1.100

outras despesas 2.000

IRPJ e CSLL 3.000

Considerando o balancete de verificação de determinada companhia
que, no ano X9, apresentava, no encerramento do exercício, os
saldos da tabela acima, julgue os itens de 89 a 92.

89 No caso apresentado, as contas do ativo, representativas dos
bens e direitos da companhia, excedem as contas de origens de
recursos.

90 Do confronto entre as receitas e despesas do período em
questão, constata-se que a empresa teve prejuízo de R$ 15.000.

91 O seguro contratado pela empresa em 31 de janeiro de X9,
com validade por um ano, pelo valor de R$ 1.200, está
adequadamente representado nas contas do balancete
apresentado.

92 O balancete de encerramento acima mostra que a demonstração
de resultado do exercício da empresa apresenta lucro líquido
que deve ser transferido para o balanço patrimonial, grupo
patrimônio líquido, para fins de destinação nos termos da
legislação em vigor e de possíveis disposições estatutárias ou
contratuais.

RASCUNHO
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Acerca da contabilidade aplicada ao setor público, julgue o item a

seguir.

93 É um instrumento de controle preventivo que orienta a

administração, dando-lhe a necessária autorização para

arrecadar e gastar, dentro dos limites do orçamento.

A respeito das disposições da Lei n.º 4.320/1964 com relação à

execução do orçamento, julgue os itens que se seguem.

94 São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer

outras rendas com vencimento determinado em lei,

regulamento ou contrato.

95 As dotações atribuídas às diversas unidades orçamentárias não

poderão ser movimentadas por órgãos centrais de

administração geral, ainda que expressamente determinado na

Lei de Orçamento.

Com relação ao plano de contas utilizado atualmente pelos órgãos

da administração direta, julgue os itens seguintes.

96 As contas de compensação, como as contas de resultado,

representam variações patrimoniais, compondo a apuração do

resultado, cujos saldos são zerados ao final de cada exercício

financeiro.

97 A classe de contas de resultado diminutivo do exercício inclui

as contas representativas das variações negativas da situação

líquida do patrimônio, tanto resultantes como independentes da

execução orçamentária.

Os procedimentos e as técnicas de auditoria constituem-se em

investigações técnicas que, tomadas em conjunto, permitem a

formação fundamentada da opinião por parte do Sistema de

Controle Interno do Poder Executivo Federal. Com relação aos

tipos básicos de técnicas de auditoria, julgue os itens subsequentes.

98 A técnica de correlação das informações obtidas representa o

cotejamento de informações independentes e distintas, fora da

organização, e procura verificar a consistência mútua entre

diferentes amostras de evidência.

99 A técnica de observação das atividades e condições verifica as

atividades que exigem a aplicação de testes flagrantes, com a

finalidade de revelar erros, problemas ou deficiências que, de

outra forma, seriam de difícil constatação.

Os papéis de trabalho são documentos que fundamentam as

informações obtidas nos trabalhos de auditoria e fiscalização do

sistema de controle interno. Quanto à elaboração dos papéis de

execução, julgue o próximo item.

100 Os papéis de trabalho do tipo corrente, utilizados nas

atividades de campo, são considerados os mais importantes

elementos documentais do trabalho do servidor do sistema de

controle interno do Poder Executivo federal.

Julgue os itens seguintes acerca das modalidades de licitação,

dispensa e inexigibilidade.

101 Existindo na praça mais de três possíveis interessados, a cada

novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado,

é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado,

enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas

licitações.

102 É inexigível a licitação quando não acudirem interessados à

licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser

repetida sem prejuízo para a administração, podendo ser

alteradas as condições preestabelecidas.

Considerando as características, a formalização e a execução do

contrato administrativo, julgue os itens subsequentes.

103 Ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor dos bens, nos

casos de contratos que importem na entrega de bens pela

administração, dos quais o contratado ficará depositário.

104 É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a

administração, mesmo aquele de pequena compra de pronto

pagamento, feito em regime de adiantamento.

105 O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das

responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar

partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido,

em cada caso, pela administração.

Acerca das finanças públicas, julgue os itens subsequentes.

106 Uma das atribuições econômicas governamentais é a de

promover ajustamentos na alocação de recursos, por exemplo,

nas atividades relacionadas à expansão da infraestrutura

econômica. A intervenção governamental é justificada pela

ausência de condições no mercado que assegurem maior

eficiência na utilização dos recursos econômicos. 

107 De acordo com a solução de Pareto, considera-se que a

economia atinge a máxima eficiência quando modificações em

determinada alocação de recursos se revelam capazes de

melhorar o nível de bem-estar de uma comunidade sem

prejudicar o bem-estar individual. 

108 No cumprimento da função da estabilizadora da economia, o

governo pode fazer uso de instrumentos macroeconômicos,

como a política fiscal e a monetária. A política fiscal pode-se

manifestar diretamente por meio da variação dos gastos

públicos em consumo e investimento, ou indiretamente pela

alteração das alíquotas de impostos. 
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Com base nos princípios de matemática financeira, julgue os
próximos itens.

109 As taxas financeiras nominais e efetivas são importantes nas
tomadas de decisões econômicas. A taxa é nominal quando o
período de formação e incorporação dos juros ao capital
coincide com aquele a que a taxa está referida, enquanto a taxa
é efetiva quando o período de formação e incorporação dos
juros ao capital não coincide com aquele a que a taxa está
referida.

110 Considere que a empresa Centrais Elétricas S.A. tenha uma
proposta de investimento de 5 anos, com o seguinte fluxo
líquido de caixa, em R$ milhões: ano 1, R$ 100; ano 2,
R$ 120; ano 3, R$ 120; ano 4, R$ 120; e, ano 5, R$ 300.
Considere ainda que o valor a ser investido seja de R$ 1,5
bilhão, com um custo de capital de 10%. Nessa situação, é
correto concluir pelo método do fluxo de caixa descontado,
que o valor presente líquido do projeto é superior a R$ 1,8
bilhão, devendo a empresa aceitar o projeto.

Com base na legislação sobre convênios, julgue os itens a seguir.

111 Os recursos relativos a convênios firmados entre a ANEEL e
agência ou órgão de regulação estadual poderão ser mantidos
em bancos estaduais, exceto quando legislação própria do
estado especifica que os recursos deverão ser aplicados no
mercado financeiro, com o resultado revertido para a conta
específica do convênio.

112 No ato de celebração de convênio ou contrato de repasse, o
concedente deverá empenhar o valor total a ser transferido
durante a vigência do respectivo convênio ou contrato, o que
elimina a necessidade de consignação de crédito nos
orçamentos subsequentes, garantindo a execução integral da
obra ou serviço.

113 Na celebração de um termo de cooperação entre a ANEEL e
uma entidade privada sem fins lucrativos envolvendo
transferência de receita orçamentária mediante seleção por
chamamento público, a agência deverá estabelecer indicadores,
tendo como referência os custos incorridos e resultados obtidos
em experiências anteriores.

Com referência à doutrina e à legislação relativas aos controles
interno e externo da administração pública, julgue os itens de 114

a 120.

114 A ANEEL, não obstante seu grau de autonomia, por se revestir
da condição de autarquia em regime especial, tem sua auditoria
interna sujeita à orientação normativa e à supervisão técnica da
Controladoria Geral da União, responsável também por
aprovar a nomeação ou a exoneração do titular da unidade.

115 Quando o órgão ou unidade de controle interno não dispuser
de comprovação suficiente e adequada para emitir opinião com
relação à regularidade da gestão, expedirá certificado ou
parecer com abstenção de opinião, podendo, nos cinco
exercícios subsequentes, manifestar-se conclusivamente acerca
das contas do órgão ou entidade auditado, dependendo de
novos elementos que vier a obter.

116 Ao TCU, no início ou durante qualquer apuração, verificando
que o responsável pode dificultar a realização da auditoria ou
inspeção, provocando novos danos ao erário, resta solicitar à
autoridade competente o afastamento desse responsável de
suas funções e a indisponibilidade de seus bens. Em casos
graves, deve-se aplicar a inabilitação para cargos efetivos e em
comissão.

117 A metodologia de avaliação de desempenho institucional
adotada na prestação de contas de 2009, pela ANEEL,
contempla as dimensões eficiência e eficácia. O conceito de
eficácia, caracterizado pelo grau de alcance das metas
programadas, pode ser medido pela relação entre a meta física
realizada de cada ação do programa e a despesa programada
para cada ação desse programa.

118 A prestação de contas deriva da obrigação social e pública de
informar sobre algo de que se é responsável, base da
transparência e do controle social que caracterizam a
governança, conceito que ultrapassa o da prestação de contas
tradicional. A governança, desse modo, é a capacidade do
governo de responder às demandas da sociedade, à
transparência das ações do poder público e à responsabilidade
dos agentes políticos e administração pública pelos seus atos.

119 A partir da IN TCU n.º 47/2004, ficou evidente a necessidade
de o TCU incluir, no exame e julgamento das tomadas e
prestações de contas dos gestores, o controle de conformidade,
que corresponde à comparação entre os objetivos, diretrizes e
metas instituídos e os resultados obtidos em termos de
eficiência, eficácia e efetividade.

120 A Constituição Federal de 1988 ampliou consideravelmente as
funções do controle externo. Uma delas — a sancionatória —
se caracteriza pela aplicação aos responsáveis por perdas,
extravios ou outras irregularidades das sanções previstas em
lei, entre elas, multa proporcional ao dano causado ao erário.

RASCUNHO
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PROVA DISCURSIVA (P
4
)

• Nesta prova, faça o que se pede, usando os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em seguida, transcreva os textos
para o CADERNO DE TEXTOS DEFINITIVOS DA PROVA DISCURSIVA P

4
, nos locais apropriados, pois não serão avaliados

fragmentos de texto escritos em locais indevidos.
• Em cada questão, qualquer fragmento de texto além da extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
• No caderno de textos definitivos, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.

QUESTÃO 1

O relatório de gestão é o conjunto de documentos, informações e demonstrativos de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial relativos à gestão dos responsáveis por uma
ou mais unidades jurisdicionadas, organizado de forma a possibilitar a visão sistêmica da conformidade
e do desempenho da gestão.

Tendo o fragmento de texto acima unicamente como motivador e considerando a Instrução Normativa do TCU nº. 57/2008, discorra sobre
apresentação dos relatórios de gestão da administração pública federal, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

< recursos que o relatório de gestão deve incluir;
< composição do relatório de gestão emitido pelo órgão de controle interno.

RASCUNHO – QUESTÃO 1
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QUESTÃO 2

Considerando que o contrato deve ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei n.º 8.666/1993, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial, discorra acerca dos termos a serem
observados na execução dos contratos, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

< acompanhamento e fiscalização, pela administração, da execução do contrato;
< responsabilidade do contratado por danos e encargos.

RASCUNHO – QUESTÃO 2
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