
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 
 

CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA: 26 de agosto de 2018 
 

NÍVEL SUPERIOR 
 

CONTADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A COR DA CAPA DO SEU BOLETIM DE QUESTÕES É AZUL.  

MARQUE A COR EM SEU CARTÃO RESPOSTA. 

 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está inscrito, conforme 
consta no seu cartão de inscrição e no cartão resposta. Caso contrário, comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação das respostas às 
questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 30 (vinte) questões, 10 de Língua Portuguesa, 05 de Noções de 
meio ambiente, 05 de Atualidades e 10 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo 
seu início às 08:00h e término às 12:00h (horário Abaetetuba). 
 

4. Para cada questão objetiva, são apresentadas 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C), (D). Apenas uma 
responde corretamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo/nível de escolaridade e data de nascimento, constam na parte superior do 
CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de 
que este registre a correção na Ata de Sala. 
 

6. A saída do candidato da sala somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 01 hora do início da prova, mediante a 
entrega obrigatória ao fiscal de sala do seu cartão resposta e do boletim de questões. A inobservância acarretará a eliminação 
do candidato. 
 

7. É obrigatório que o candidato assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo como está assinado no seu 
documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não será 
considerado. 
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a ser 
assinalada, conforme o exemplo que consta no CARTÃO RESPOSTA. 
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada se for 
constatada falha de impressão. 
 

11. O CARTÃO RESPOSTA É O ÚNICO DOCUMENTO VÁLIDO PARA O PROCESSAMENTO DE SUAS RESPOSTAS, POIS A 
MARCAÇÃO INCORRETA NO CARTÃO RESPOSTA DA COR DA CAPA DA SUA PROVA É DE SUA INTEIRA 
RESPONSABILIDADE E NÃO SERÁ CORRIGIDO. 
 

12. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Câmara Municipal de Abaetetuba, o candidato que, durante a realização 
da prova, descumprir os procedimentos definidos no Edital de Abertura nº 001/2018. 

Boa Prova!!! 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 

PROVA 2 – COR AZUL 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 1 a 10. 

 
 

A CONTÍNUA LUTA DAS MULHERES POR SUA AUTONOMIA 
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A opressão masculina se mantém ainda hoje, mas as peculiaridades físicas não 
condicionam a superioridade dos homens, porque a dissonância nas relações de gênero 
resulta de modelos selecionados a partir de interpretações subjetivas sobre a realidade 
orgânica. 

É claro que a maternidade interfere em atividades fora do ambiente doméstico. Ela não 
pode justificar, entretanto, discriminação de oportunidades e definição de metas reprodutivas 
mediante interesses político-econômicos dos poderosos. As mulheres querem equidade de 
direitos e deveres, embora sofram críticas pelo abandono do modelo tradicional de 
esposa/mãe. Insistem nisso porque sua história está pontilhada pela humilhação e 
expropriação inerentes à dominação econômica, política e simbólica. 

A opressão masculina cresceu com a Revolução Agrícola, quando os homens 
perceberam a proeminência feminina no processo reprodutivo, pois suas esposas poderiam 
transformar filhos de outro homem em herdeiros de seu patrimônio. Criaram normas rígidas 
para cercear o movimento das mulheres, com discursos de que seriam perigosas. O Talmude 
registra a história de Lilith, que não se submeteu ao marido, abandonou-o e compactuou com 
satanás para desafiar Deus. Os cristãos aprendem que Eva se deixou convencer pela 
serpente, comeu o fruto proibido e induziu seu marido à mesma falta, provocando a expulsão 
do Paraíso. 

Muitas mulheres não se intimidaram, desafiando a autoridade masculina e os preceitos 
religiosos, porque precisavam garantir sua subsistência e a própria vida para superar as 
intercorrências da gestação e do parto. Contavam com as parteiras, que sofriam perseguição 
porque conheciam propriedades terapêuticas de plantas, criavam rituais mágicos, 
diagnosticavam enfermidades e inventavam métodos contraceptivos. Logo, poderiam também 
provocar aborto, promover esterilidade, acobertar adúlteras e praticar feitiçaria. Milhares foram 
condenadas à fogueira, durante os 600 anos da Inquisição, em processos sumários, 
especialmente na Espanha, França e Alemanha. 

Aliás, alguns casos de rebeldia feminina mostram uma correlação desequilibrada de 
forças políticas. Agnodice se vestiu de homem para assistir a conferências médicas, num 
templo de Atenas; foi presa e levada a julgamento, provocando mobilização popular em sua 
defesa. Hipácia (370-415 d. C.) era matemática, astrônoma e filósofa neoplatônica. Foi morta 
pelos monges e pela plebe, fanatizados pelo patriarca Cirilo. 

Muitas brasileiras são assassinadas por companheiros, especialmente quando rompem 
relacionamento permeado por agressão sob qualquer pretexto. Sofrem também diferentes 
tipos de assédio em vários espaços sociais. Diante disso, alguns segmentos feministas 
radicalizaram, despertando aversão de setores conservadores. Parcela significativa mantém, 
entretanto, sua luta silenciosa para avançar em suas conquistas, que devem acarretar 
alteração significativa na organização social, contrariando os interesses masculinos. 

 
Gilda de Castro 

Disponível em https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/gilda-de-castro/a-cont%C3%ADnua-luta-das-mulheres-
por-sua-autonomia-1.1582555 

Acessado em 1º/07/2018 
Texto adaptado 

01 No primeiro parágrafo do texto, a palavra orgânica (linha 4) é sinônimo de 

(A) plausível. 
(B) específica. 
(C) espontânea. 
(D) objetiva. 
 
 
 

https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/gilda-de-castro/a-cont%C3%ADnua-luta-das-mulheres-por-sua-autonomia-1.1582555
https://www.otempo.com.br/opini%C3%A3o/gilda-de-castro/a-cont%C3%ADnua-luta-das-mulheres-por-sua-autonomia-1.1582555
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02 No quarto parágrafo, o conectivo logo (linha 23) poderia ser substituído por 

(A) por conseguinte. 
(B) entretanto. 
(C) depois. 
(D) pois. 
 

03 Sem desobedecer a uma regra de colocação, o pronome não poderia ser empregado após o verbo 

em 
(A) A opressão masculina se mantém ainda hoje, mas as peculiaridades físicas não condicionam a 

superioridade dos homens, porque a dissonância nas relações de gênero resulta de modelos 
selecionados a partir de interpretações subjetivas sobre a realidade orgânica. (linhas 01 a 04) 

(B) O Talmude registra a história de Lilith, que não se submeteu ao marido, abandonou-o e 
compactuou com satanás para desafiar Deus. (linhas 14 a 16) 

(C) Os cristãos aprendem que Eva se deixou convencer pela serpente, comeu o fruto proibido e induziu 
seu marido à mesma falta, provocando a expulsão do Paraíso. (linhas 16 a 18) 

(D) Agnodice se vestiu de homem para assistir a conferências médicas, num templo de Atenas; foi 
presa e levada a julgamento, provocando mobilização popular em sua defesa. (linhas 28 a 30) 

 

04 A A(s) vírgula(s) foi/foram empregada(s) para dar ênfase a uma ideia em 

(A) ... as peculiaridades físicas não condicionam a superioridade dos homens, porque a dissonância 
nas relações de gênero resulta de modelos selecionados a partir de interpretações subjetivas sobre 
a realidade orgânica. (linhas 1 a 4) 

(B) Insistem nisso porque sua história está pontilhada pela humilhação e expropriação inerentes à 
dominação econômica, política e simbólica. (linhas 9 e 10) 

(C) Os cristãos aprendem que Eva se deixou convencer pela serpente, comeu o fruto proibido e induziu 
seu marido à mesma falta, provocando a expulsão do Paraíso.  (linhas 16 a 18) 

(D) Hipácia (370 – 415 d.c.) era matemática, astrônoma e filósofa neoplatônica . (linhas30) 
 

05 Uma construção considerada própria da linguagem coloquial é 

(A) É claro que a maternidade interfere em atividades fora do ambiente doméstico. (linha 5) 
(B) Criaram normas rígidas para impedir o movimento das mulheres, com discursos de que seriam 

perigosas.  (linhas 13 e 14) 
(C) Agnodice se vestiu de homem para assistir conferências médicas, num templo de Atenas...(linhas 

28 e 29) 
(D) Foi morta pelos monges e pela plebe, que foram fanatizados pelo patriarca Cirilo. (linhas 30 e 31) 
 

06 Segundo a autora do texto, a luta das mulheres, hoje, consiste em  

(A) conquistar direitos em razão das especificidades de seu gênero. 
(B) romper com um histórico de privação e submissão. 
(C) conciliar a vida doméstica e as obrigações profissionais. 
(D) ocupar cargos de poder normalmente dados a homens. 
 

07 Gilda de Castro acredita que muitos homens se consideram superiores às mulheres por  

(A) serem fisicamente mais fortes. 
(B) se sentirem mais capazes. 
(C) não se ocuparem de seus filhos. 
(D) deterem o poder há muito tempo. 
 

08 A autora considera que as exigências impostas pela maternidade 

(A) representam um obstáculo para o crescimento profissional das mulheres. 
(B) levam as mulheres a apresentarem rendimento inferior ao dos homens. 
(C) têm sido usadas como pretexto para se negar direitos às mulheres. 
(D) constituem argumento de críticas a mulheres que abandonam a família. 
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09 Ainda segundo a autora, os homens se sentem ameaçados pelas mulheres porque estas 

(A) detêm maior poder no processo de reprodução. 
(B) possuem maior poder de convencimento. 
(C) são capazes de adquirir mais conhecimentos. 
(D) desafiam preceitos religiosos e autoridades. 
 

10 Segundo o texto, a radicalização do movimento feminista 

(A) resulta no rompimento de muitos relacionamentos duradouros. 
(B) leva muitas mulheres a travarem uma luta particular contra o machismo. 
(C) se deve ao fato de as mulheres continuarem sendo vítimas de violência. 
(D) impede sua aceitação por aqueles que defendem a supremacia masculina. 
 

NOÇÕES DE MEIO AMBIENTE 
 

11 O conceito clássico de desenvolvimento sustentável afirma que “É o desenvolvimento capaz de 

suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades 
das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro”  

(BRUNDTLAND,1991). 
 

São os componentes de desenvolvimento sustentável os 
(A) econômico, ambiental e natural. 
(B) político, econômico e ambiental. 
(C) econômico, sociopolítico e ambiental. 
(D) socioeconômico, ambiental e direitos humanos. 
 

12 A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Sobre a Lei de Crimes Ambientais, é 
correto afirmar que 
 

I - é caracterizado crime contra a fauna matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 
competente, ou em desacordo com a obtida, sob pena de detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
II - considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar 
espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de 
aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas 
oficiais da fauna e da flora. 
III – é proibido causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 
danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 
flora, sob pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, ainda que o crime seja culposo. 
 

Está (Estão) correta (s) a (s) afirmação (afirmações). 
(A) I, II e III. 
(B) I e II. 
(C) I e III. 
(D) III. 
 

13 Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9795/99, “Entendem-se por educação 

ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, 
bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.” Sobre a 
aplicação da Educação Ambiental, é correto afirmar que 
(A) é uma disciplina essencial e deve ser aplicada a todos os níveis de ensino, a fim de se estimular o 

desenvolvimento sustentável. 
(B) deve ser aplicada de maneira permanente e articulada em todos os níveis e em todas as 

modalidades de ensino. 
(C) não formal é praticada em ambientes não escolares e não precisa ser permanente. 
(D) em modalidade precisa de profissionais específicos da área ambiental para efetivar sua prática. 
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14 A Lei Estadual nº 5887, de 9 de maio de 1995, versa sobre a Política Estadual do Meio Ambiente.  

Esta Lei trata de um “conjunto de princípios, objetivos, instrumentos de ação, medidas e diretrizes 
fixadas nesta Lei, para o fim de preservar, conservar, proteger, defender o meio ambiente natural e 
recuperar e melhorar o meio ambiente antrópico, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades 
regionais e locais, em harmonia com o desenvolvimento econômico-social, visando assegurar a 
qualidade ambiental propícia à vida”. 
 

O capítulo VIII trata do Licenciamento Ambiental. Sobre este instrumento é correto afirmar que 
 

I - a construção, instalação, ampliação, reforma e o funcionamento de empreendimentos e atividades 
utilizadoras e exploradoras de recursos naturais, considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, 
bem como os capazes de causar significativa degradação ambiental, sob qualquer forma, dependerão 
de prévio licenciamento do órgão ambiental. 
II – a licença de Operação é emitida após autorizada a implantação da atividade, de acordo com as 
especificações constantes do projeto executivo aprovado. 
III - o licenciamento de obra ou atividade, comprovadamente considerada efetiva ou potencialmente 
poluidora ou capaz de causar degradação ambiental, dependerá de avaliação dos impactos ambientais. 
IV - é vedada a concessão de licenciamento ambiental antes de efetivadas as exigências acatadas pelo 
Poder Público, em audiências públicas. 
 

Está (Estão) correta (s) a (s) afirmação (afirmações). 
(A) I, II, III e IV. 
(B) I, II e IV. 
(C) I, III e IV. 
(D) IV. 
 

15 A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de 

sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, 
justiça social e eficiência econômica. 

(http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21) 
 

Este instrumento foi planejado nas esferas global, nacional e local. Sobre a proteção da qualidade e do 
abastecimento dos recursos hídricos do Programa Agenda 21, é correto afirmar que 
 

(A) os recursos hídricos transfronteiriços e seu uso são de grande importância para os Estados 
ribeirinhos. Nesse sentido, a cooperação entre esses Estados pode ser desejável em conformidade 
com acordos existentes e/ou outros arranjos pertinentes, levando-se em consideração os interesses 
de todos os Estados ribeirinhos envolvidos. 

(B) todos os Estados, segundo sua capacidade e disponibilidade de recursos, e por meio de 
cooperação bilateral ou multilateral, inclusive das Nações Unidas e outras organizações 
pertinentes, podem implementar qualquer atividade para melhorar o manejo integrado dos recursos 
hídricos. 

(C) o objetivo do programa, no que se refere ao desenvolvimento sustentável, é apoiar os esforços dos 
governos locais para sustentar a produtividade e o desenvolvimento nacional por meio de um 
manejo ambientalmente saudável dos recursos hídricos para o uso em zona urbana e zona rural. 

(D) os objetivos relacionados ao manejo das águas para a criação de animais é de uma ordem: 
fornecimento de quantidades suficientes de água potável de acordo com as necessidades 
específicas das diferentes espécies animais. Ainda é possível estabelecer metas, respeitando-se as 
variações regionais. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21
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ATUALIDADES 

 
16 Em recente acidente na Ásia, empresário bilionário do ramo de tecnologia, Elon Musk, ofereceu seus 

serviços para ajudar na operação de resgate de 12 meninos e seu treinador de futebol, presos em uma 
caverna inundada. Este episódio ocorreu no(a) 
(A) Japão. 
(B) Tailândia. 
(C) Indonésia. 
(D) Nova Zelândia. 
 

17 No mês de julho do corrente ano, o ministro do Trabalho do Governo Temer, Helton Yomura, foi 

afastado do cargo em nova fase da Operação Registro Espúrio, da Polícia Federal, que investiga a 
suposta participação do ministro 
(A) no recebimento de mais de R$ 1 milhão oriundos de propina recebida pela facilitação nos contratos 

da Petrobras. 
(B) no recebimento de propina da Odebrecht nas últimas eleições estaduais.  
(C) em ação de corrupção passiva com mais cinco conselheiros do Tribunal de Contas da União. 
(D) em uma organização criminosa envolvida na concessão de registros de sindicatos pelo ministério.  
 

18 Ao longo da história brasileira, percebe-se a baixa densidade de participação de mulheres no Poder 

Legislativo. Ao todo, dos 513 deputados, somente 10,5% são mulheres. No Senado, dos 81 
parlamentares, 16% são mulheres. No intuito de aproximar a paridade entre homens e mulheres nesse 
setor da vida pública, o Tribunal Superior Eleitoral exige que os partidos políticos cheguem a um 
percentual mínimo de  
(A) 20% de mulheres. 
(B) 50% de mulheres. 
(C) 40% de mulheres. 
(D) 30% de mulheres. 
 

19 As saídas de imigrantes da costa da Líbia rumo à Europa se intensificaram em 2014, quando o 

conflito no país se agravou. Desde então, mais de 650 mil imigrantes atravessaram o Mar Mediterrâneo. 
Sobre esses acontecimentos, é correto afirmar que 
(A) o tráfico diminuiu no último ano graças à forte pressão dos Estados Unidos contra as redes de 

contrabando na costa mediterrânea. 
(B) a Líbia é um dos principais pontos de embarque de migrantes que tentam atravessar o mar até a 

Europa, geralmente em barcos infláveis, frágeis, oferecidos por contrabandistas. 
(C) um número cada vez maior de imigrantes é interceptado pela guarda costeira da Líbia, mesmo sem 

contar com o apoio pela União Europeia (UE), e levado de volta ao país africano. 
(D) organizações humanitárias e de direitos humanos prestam apoio europeu à Guarda Costeira Líbia, 

por considerar que o país é um "porto seguro" para os migrantes resgatados no mar. 
 

20 Treze governos estaduais reduziram o preço de referência para o ICMS do Diesel, atitude 

considerada fundamental pelo mercado para que seja ampliado o desconto do preço dos combustíveis 
nas bombas de abastecimento. O Estado que promoveu maior corte do preço de referência até o mês 
de julho deste ano foi o do(de) 
(A) Pará. 
(B) Amazonas. 
(C) São Paulo. 
(D) Rio de Janeiro. 
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CONTADOR 

 
21 O Princípio do Orçamento Público que veda existir matéria estranha à previsão da receita e a fixação 

da despesa, exceto a autorização para abertura de créditos suplementares até determinado limite para 
a realização de operações de crédito por antecipação da receita orçamentária, é o princípio da 
(A) universalidade. 
(B) clareza. 
(C) exclusividade. 
(D) anualidade. 
 

22 Fase do ciclo orçamentário reconhecida que, embora prevista, raramente é de fato realizada, pois, 

normalmente, ao se encerrar o exercício financeiro, o executivo toma as iniciativas para iniciar a 
execução do novo orçamento é a(o) 
(A) elaboração. 
(B) estudo e a aprovação. 
(C) execução.  
(D) avaliação. 
 

23 Evidenciar perante a Fazenda Pública a situação do todos quantos, de qualquer modo, arrecadam 

receitas, efetuam despesas, administram ou guardam bens a ela pertencentes ou confiados, em relação 
à Contabilidade Pública, é 
(A) objetivo. 
(B) campo de aplicação. 
(C) conceito. 
(D) organização. 
 

24 A receita pública corrente originada da cobrança de multas e juros de mora, indenizações e 

restituições e ainda as receitas originadas da dívida ativa são classificadas como 
(A) receita de contribuições. 
(B) receita de serviços. 
(C) transferências correntes. 
(D) outras receitas correntes. 
 

25 O contador da prefeitura está com dúvidas quanto à contabilização da despesa pública. A despesa 

que compõe os “grupos de natureza de despesa” com aquisição de cotas de uma sociedade 
empresarial já constituída, quando a operação não significa aumento do capital da referida empresa, é 
classificada como 
(A) investimentos. 
(B) inversões financeiras. 
(C) outras despesas correntes. 
(D) amortização da dívida.  
 

26 Uma empresa recebeu da prefeitura um terreno em forma de subvenção para construção de um 

hospital, porém a prefeitura condicionou que o terreno seria definitivamente da empresa depois de 
passados dez anos e se o empreendimento gerasse 50 novos empregos no município. Considerando-
se esse fato econômico, 
(A) o terreno deverá ser contabilizado no ativo realizável a longo prazo. 
(B) o valor do registro contábil do terreno deverá ser o de mercado. 
(C) a contrapartida imediata credora do registro deverá ser de receita. 
(D) a contrapartida imediata credora deverá ser reserva de lucros - Subvenções.  

 
27 O profissional de Contabilidade da indústria de móveis tem dúvidas quanto ao registro contábil de 

ativos. Quanto ao reconhecimento de ativos, é INCORRETO afirmar que 
(A) a forma física não é essencial para a existência de ativo. 
(B) o direito de propriedade não é essencial, ao determinar a existência do ativo. 
(C) os ativos resultam de transações passadas ou futuras, como contas a receber. 
(D) há uma forte associação entre incorrer em gastos e gerar ativos. 
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28 Empresa comercial varejista de eletrodoméstico pagou fornecedores com descontos. Esse fato 

contábil é  
(A) modificativo diminutivo. 
(B) modificativo aumentativo. 
(C) misto aumentativo. 
(D) misto diminutivo. 

  
29 Profissional de Contabilidade tem dúvidas quanto ao registro contábil dos intangíveis. Entre as 

alternativas abaixo, a que não o credencia a registrar ou reconhecer como intangível são 
(A) gastos com pesquisas. 
(B) direitos de sobre recursos naturais. 
(C) direitos federativos. 
(D) marcas e patentes.  
 

30 Empresa industrial adquiriu máquina em 02/01/2017 por R$ 120.000,00 e estimou para efeito de 

depreciação a vida útil econômica da máquina em 10 anos. O valor contábil dessa máquina em 
31/10/2017 é 
(A) R$ 120.000,00. 
(B) R$ 12.000,00. 
(C) R$ 108.000,00. 
(D) R$ 110.000,00. 
 
 
 
 

 
 
 


