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CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instituições financeiras reconhecem que é cada vez mais difícil detectar se uma transação é 
fraudulenta ou verdadeira 

 
       Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos têm dificuldades de controlar as fraudes 
financeiras on-line no atual cenário tecnológico conectado e complexo. Mais de um terço (38%) das 
organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar se uma transação é fraudulenta ou verdadeira, 
revela pesquisa realizada por instituições renomadas. 
 

       O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número de transações on-
line, e 50% das organizações de serviços financeiros pesquisadas acreditam que há um crescimento das 
fraudes financeiras eletrônicas. Esse avanço, juntamente com o crescimento massivo dos pagamentos 
eletrônicos combinado aos novos avanços tecnológicos e às mudanças nas demandas corporativas, tem 
forçado, nos últimos anos, muitas delas a melhorar a eficiência de seus processos de negócios. 
 

       De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de pagamentos 
eletrônicos usa soluções não especializadas que, segundo as estatísticas, não são confiáveis contra fraude e 
apresentam uma grande porcentagem de falsos positivos. O uso incorreto dos sistemas de segurança 
também pode acarretar o bloqueio de transações. Também vale notar que o desvio de pagamentos pode 
causar perda de clientes e, em última instância, uma redução nos lucros. 
 

       Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado: as instituições financeiras precisam 
também reduzir o número de alarmes falsos em seus sistemas a fim de fornecer o melhor atendimento 
possível ao cliente. 

 
(Adaptado de: computerworld.com.br. Disponível em: http://computerworld.com.br/quase-40-dos-bancos-nao-sao-capazes-de-diferenciar-um-
ataque-de-atividades-normais-de-clientes)  

 
 

01. No trecho “Os bancos e as empresas que efetuam pagamentos”, no início do primeiro 

parágrafo, o “que” exerce função pronominal. Outro trecho do texto em que essa palavra exerce a 

mesma função é:  

a) De acordo com os resultados, cerca de metade das organizações que atuam no campo de 

pagamentos eletrônicos... (3o parágrafo) 

b) Mais de um terço (38%) das organizações reconhece que é cada vez mais difícil detectar se 

uma transação é fraudulenta ou verdadeira... (1o parágrafo)  

c) O estudo revela que o índice de fraudes on-line acompanha o aumento do número de 

transações on-line... (2o parágrafo) 

d) Também vale notar que o desvio de pagamentos pode causar perda de clientes... (3o 

parágrafo) 

e) Conclui-se que a fraude não é o único obstáculo a ser superado... (4o parágrafo) 
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Considere o texto abaixo para responder à pergunta. 
 
   
  O especialista em estudos visuais Josep Català, da Universitat Autònoma de Barcelona, defende que os 
jogos de videogame podem representar o grande suporte expressivo das próximas décadas. 
 
O processo de multiplicação de imagens tende a deixar as pessoas menos imaginativas? 
Josep Català − A princípio, pensava que a imagem detinha a imaginação na comparação com a literatura, 
porque aquele que lê pode imaginar, enquanto a imagem já oferece essa passagem feita. Agora já não 
vejo assim. A imagem não bloqueia a imaginação, pelo contrário: está cheia de impulsos e estímulos que 
projetam a imaginação para mais além. É possível ficar só com a superfície da imagem, até porque a 
imaginação é um procedimento que requer esforço. Penso, então, que há vários tipos de imagem, algumas 
mais imaginativas e outras que de certa forma fecham as portas. 
 
A literatura foi fonte para modos de comportamento no século 19, tal e qual o cinema inspirou 
comportamentos culturais do século 20. Podemos antever um pouco os suportes que pautam 
nosso comportamento na chamada nova era? 
Há um fenômeno bem concreto. O século 19 produziu um largo processo de letramento e o romance se 
converte no instrumento de socialização por excelência; o mesmo acontece com o cinema no século 20. 
Penso que, neste momento, os videogames estariam prestes a assumir esse posto. Existem a internet e as 
novas tecnologias, mas a mais capaz de incorporar a condição emocional e socializante da narrativa é o 
videogame. 
 
Quais os indícios desse processo? 
Por enquanto, um videogame dificilmente consegue igualar a complexidade de um livro ou de um filme, 
mas no início do cinema este também não era muito elaborado. Quando o cinema começou, se alguém 
dissesse que ali havia um novo parâmetro artístico, seria acusado de louco. E, no entanto, o cinema 
chegou num ponto em que é capaz de expressar a mesma complexidade de um grande romance. 
 
É preciso então parar, com calma, e ver o videogame como forma simbólica – a possibilidade de criação de 
mundos imaginários e interface do jogador com esses mundos. A tendência é a de maior participação no 
mundo narrativo, de tal forma que a identificação, que se estabelecia de forma passiva, passe à forma 
ativa. Essa é a mudança que poderia haver, mas que ainda não se deu. 
 
Como se estivéssemos esperando por um Chaplin dos videogames... 
Sim. O exemplo de Chaplin é bom, porque Chaplin move as massas. Também temos que ver que esses 
novos meios não anulam os anteriores, mas vão se sobrepondo. Ler um livro, ver um filme e participar de 
um game são experiências distintas e até complementares. 
 
Estamos vivendo a transição entre uma geração que cresceu com a televisão para uma 
geração que cresceu com internet. A tendência é que seja uma geração mais criativa? 
Eu diria que sim. A geração da televisão é bastante passiva. Há reações ao que está acontecendo, mas 
também há uma passividade diante da crise. As novas tecnologias estão incentivando uma participação 
maior, mas que ainda não está bem desenvolvida. O potencial da internet como fonte de conhecimento 
ainda é pouco aproveitado. 
 
(Adaptado de: LONGMAN, Gabriela. Entrevista [outubro, 2015]. Disponível 
em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/1547...enquanto-o-chaplin-dos-games-nao-vem.shtml.  
Acesso em: 13 out. 2015)  

 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/15476-
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02. ... que ali havia um novo parâmetro artístico...   

O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o sublinhado acima encontra-se em:   

a) Eu diria que sim. 

b) ... se alguém dissesse... 

c) Existem a internet e as novas tecnologias... 

d) A princípio, pensava que a imagem... 

e) Como se estivéssemos esperando por um Chaplin... 

 

INFORMÁTICA 

 

03. É uma característica do Microsoft Word 2013, em português: 

a) A nova interface denominada Multitouch (anteriormente chamada de Metro) é a mesma do 

Windows 8. Há vários tons de cores, bem como sombras e sombreamentos que sugerem 

ambiente tridimensional.  

b) A lista de documentos recentes deixou de ser exibida. No lugar da lista estão os tipos de 

formatos que o documento pode ter.  

c) O Word 2013 utiliza a composição de texto por posicionamento de sub-pixel. É uma 

propriedade que permite suavizar fontes de tela e não pode ser desativada.  

d) O Modo de Leitura do Word 2013 abre um documento de modo que pode-se percorrer o texto 

deslizando-o com o dedo em monitores touchscreen.  

e) Podem-se abrir arquivos PDF, editá-los e salvá-los como arquivos em .DOCX, mas, quando 

aberto no Word 2013, o arquivo perde a estrutura do PDF, principalmente de elementos em 

tabelas. 

 

NORMAS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 

 

04. Luciana, servidora pública federal, faltou justificadamente ao serviço em razão de forte 

enchente que atingiu local próximo à sua residência, impedindo-a de se deslocar até seu local de 

seu trabalho. Nos termos da Lei no 8.112/1990, a falta de Luciana: 

a) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, mas não será considerada como efetivo 

exercício.  

b) poderá ser compensada a critério da chefia imediata, sendo assim considerada como efetivo 

exercício.  

c) não poderá ser compensada, haja vista a natureza da falta.  
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d) poderá ser compensada a critério da chefia mediata e não será considerada como efetivo 

exercício.  

e) poderá ser compensada a critério da chefia mediata, sendo assim considerada como efetivo 

exercício. 

 

REGIMENTO INTERNO TRE-PR 

 

05. DO PRESIDENTE, DO VICE-PRESIDENTE E DO CORREGEDOR REGIONAL, assinale a 

alternativa CORRETA. 

a) A Presidência e a Vice-Presidência serão exercidas por Juízes integrantes da categoria de 

Desembargador, eleitos por voto secreto pelos Juízes do Tribunal, em até 60 (sessenta) dias 

antes do término dos mandatos vigentes, pelo período de um ano, contado da data da posse, 

sendo vedada a reeleição.  

b) A Presidência e a Vice-Presidência serão exercidas por Juízes integrantes da categoria de 

Desembargador, eleitos por voto aberto pelos Juízes do Tribunal, em até 60 (sessenta) dias antes 

do término dos mandatos vigentes, pelo período de um ano, contado da data da posse, sendo 

vedada a reeleição. 

c) A Presidência e a Vice-Presidência serão exercidas por Juízes integrantes da categoria de 

Desembargador, eleitos por voto secreto pelos Juízes do Tribunal, em até 60 (sessenta) dias 

antes do término dos mandatos vigentes, pelo período de um ano, contado da data da posse, 

sendo permitida a reeleição. 

d) A Presidência e a Vice-Presidência serão exercidas por Juízes integrantes da categoria de 

Desembargador, eleitos por voto aberto pelos Juízes do Tribunal, em até 30 (trinta) dias antes do 

término dos mandatos vigentes, pelo período de um ano, contado da data da posse, sendo 

vedada a reeleição. 

e) A Presidência e a Vice-Presidência serão exercidas por Juízes integrantes da categoria de 

Desembargador, eleitos por voto secreto pelos Juízes do Tribunal, em até 30 (trinta) dias antes do 

término dos mandatos vigentes, pelo período de um ano, contado da data da posse, sendo 

vedada a reeleição. 

 

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

06. Nos termos da Lei Federal n° 13.146/2015, a pessoa com deficiência:  

a) poderá ser obrigada a se submeter a intervenção clínica ou cirúrgica, tratamento ou 

institucionalização forçada, mediante prévia avaliação biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar. 

b) em situação de curatela, não terá participação na obtenção de consentimento para a prática 

dos atos da vida civil, pois, em tal circunstância, não possui qualquer capacidade civil. 

 



www.concurseirosabencoados.com.br 

Lei 9610/98. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento deste arquivo. 
Concurseiros Abençoados / Material Gratuito 

 

c) está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa, a fim de que sejam 

construídos ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. 

d) somente será atendida sem seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de 

morte e de emergência em saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as 

salvaguardas legais cabíveis. 

e) e seu acompanhante ou atendente pessoal têm direito à prioridade na tramitação processual e 

nos procedimentos judiciais em que forem partes ou interessados. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DIREITO CONSTITUCIONAL  

 

07. Agripino, eleito Presidente da República para o mandato compreendido entre janeiro de 2018 

e dezembro de 2021, renuncia ao cargo um ano após tê-lo assumido. Assume-o o Vice-

Presidente, o qual, no entanto, é alcançado por processo de impeachment, concluído em 

fevereiro de 2020.  

Ante tal situação, consideradas as regras constitucionais atualmente vigentes, 

a) deverão ser convocadas eleições gerais, no prazo de 90 dias contados da última vacância, 

sendo certo que os eleitos permanecerão no exercício dos cargos de Presidente e de Vice-

Presidente até dezembro de 2021.  

b) assumirá a Presidência da República o Presidente da Câmara dos Deputados, o qual 

permanecerá no exercício respectivo até o término dos mandatos originais.  

c) deverão ser convocadas eleições gerais, no prazo de 30 dias contados da última vacância, 

sendo certo que os eleitos iniciarão, a partir da posse, mandato de quatro anos.  

d) assumirá a Presidência da República o Presidente do Congresso Nacional, o qual 

permanecerá no exercício respectivo até o término dos mandatos originais.  

e) competirá ao Congresso Nacional a eleição do Presidente e do Vice-Presidente, a qual deverá 

ser realizada no prazo de 30 dias contados da última vacância, sendo certo que o eleito 

completará o restante do mandato que se encontrava em curso. 
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DIREITO ADMINISTRATIVO  

 

08. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná decidiu realizar procedimento licitatório para a 

construção de relevante obra pública. Assim, no instrumento convocatório, fixou as condições em 

que pretende contratar, estabelecendo previamente as cláusulas do contrato administrativo.  

Trata-se especificamente da seguinte característica inerente aos contratos administrativos: 

a) natureza intuitu personae. 

b) bilateralidade. 

c) mutabilidade. 

d) contrato de adesão. 

e) comutatividade. 

 

DIREITO ELEITORAL 

 
 

09. Nos termos da Lei Federal nº 9.504/1997, havendo empate na votação para o segundo lugar, 

o critério de desempate favorecerá o candidato:  

a) com mais idade. 

b) mais probo. 

c) mais jovem. 

d) mais qualificado. 

e) com maior tempo na carreira política  

 

10. Saulo, eleitor, e a entidade esportiva N desejam fazer doação em dinheiro para utilização nas 

campanhas eleitorais para o partido político X. Obedecido o disposto em lei, Saulo  

a) e a entidade esportiva N poderão fazer a doação, desde que limitada a 10% dos rendimentos 

brutos auferidos por cada um deles no ano anterior à eleição.  

b) e a entidade esportiva N não poderão fazer doação de qualquer quantia em dinheiro ou 

estimável em dinheiro.  

c) poderá fazer a doação, desde que limitada a 10% dos rendimentos brutos auferidos por ele no 

ano anterior à eleição, sendo vedada a doação pela entidade esportiva N.  

d) poderá fazer a doação de qualquer quantia, sem limitação, sendo vedada a doação pela 

entidade esportiva N.  

e) poderá fazer a doação, desde que limitada a 20% dos rendimentos brutos auferidos por ele no 

ano anterior à eleição, sendo vedada a doação pela entidade esportiva N. 
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GABARITO - CONHECIMENTOS GERAIS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

01. Gab (a)  

Ano: 2017 - Banca: FCC - Órgão: TRT/24ª REGIÃO (MS) - Prova: Téc Judiciário/ Área Adm  

Comentário: O “que” quando substitui um termo antecedente chamamos de pronome relativo. O 
“que” do texto retoma a “bancos e as empresas”. Das alternativas, a única opção onde o “que” 
exerce a mesma função é a letra (a), as restantes são conjunções integrantes. Podemos notar 
que nas outras opções o “que” vem sempre depois do verbo e termo antecedente tem que ser 
substantivo.  
 
DICA: Se troca o “que” por “OS QUAIS” é PRONOME RELATIVO.  
           Se troca o “que” por “ISSO” é CONJUNÇÃO INTEGRANTE. 
 
 
 

02. Gab (d)  

Ano: 2015 - Banca: FCC - Órgão: TRE-PB - Prova: Técnico Judiciário / Área Administrativa  

Comentário: HAVIA - Pretérito Imperfeito do Indicativo 

a) DIRIA - Futuro do Pretérito do Indicativo 

b) DISSESSE - Pretérito Imperfeito do Subjuntivo 

c) EXISTEM - Presente do Indicativo 

d) PENSAVA - Pretérito Imperfeito do Indicativo 

e) ESTIVESSÉMOS - Pretérito imperfeito do Subjuntivo 

 

INFORMÁTICA 

 

03. Gab (d)  

Ano: 2015 - Banca: FCC - Órgão: TRT / 4ª REGIÃO (RS) - Prova: Técnico Judiciário / 

Administrativa 

Comentário: Touchscreen - Alguns recursos novos do Novo Office são projetadas para facilitar o 

trabalho com a tela sensível ao toque. O novo Modo de Leitura do Word 2013 abre um 

documento de modo que permite percorrer o arquivo deslizando horizontalmente com o dedo. Em 

um desktop com monitor touchscreen, você pode alterar esse comportamento para o modo 

tradicional da página de navegação, se desejar. 

Fonte: http://idgnow.com.br/ti-pessoal/2012/10/29/10-novidades-no-office-2013-que-valem-a-pena-conferir/ 
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NORMAS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 

 

04. Gab (b)  

Ano: 2017 - Banca: FCC - Órgão: TRT/24ª REGIÃO (MS) - Prova: Técnico Judiciário / Área 

Administrativa 

Comentário: CUIDADO COM AS PEGADINHAS!  

1. Mediata: Que está em relação com outra(s) pessoa(s) ou coisa(s0 por meio de uma terceira. 

Indireto: causa mediata; Diz-se do que é condicionado, dependente de outro. 

2. Imediata: que atua instantaneamente; que se faz sem intermediário; direto.  

LEI 8.112/90 - Art. 44, Parágrafo único.  As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de 

força maior PODERÃO ser compensadas a critério da chefia IMEDIATA, sendo assim 

consideradas como efetivo exercício. 

 
 

REGIMENTO INTERNO TRE-PR 

 

05. Gab (a)  

Ano: 2017 – Banca: CONCABEN – REG INTERNO TRE-PR  

Comentário: Art. 19 - A Presidência e a Vice-Presidência serão exercidas por Juízes integrantes 

da categoria de Desembargador, eleitos por voto secreto pelos Juízes do Tribunal, em até 60 

(sessenta) dias antes do término dos mandatos vigentes, pelo período de um ano, contado da 

data da posse, sendo vedada a reeleição. 

 

 
 

ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

06. Gab (d)  

Ano: 2017 - Banca: VUNESP - Órgão: TJ/SP - Prova: Escrevente Técnico Judiciário 

Comentário: Lei 13.146/2015 - Art. 13.  A pessoa com deficiência somente será atendida sem 

seu consentimento prévio, livre e esclarecido em casos de risco de morte e de emergência em 

saúde, resguardado seu superior interesse e adotadas as salvaguardas legais cabíveis.  
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GABARITO - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

DIREITO CONSTITUCIONAL  

07. Gab (e)  

Ano: 2015 - Banca: FCC - Órgão: TRE/PB - Prova: Técnico Judiciário / Área Administrativa 

(Adaptada) 

Comentário: CF 88 - Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou 

vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o 

Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição 

noventa dias depois de aberta a última vaga. 

§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos 

os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. 

§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. 

 
 

DIREITO ADMINISTRATIVO  

 

08. Gab (d)  

Ano: 2015 - Banca: FCC - Órgão: TRE/SE - Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa 

(Adaptada)  

Comentário: Características dos contratos administrativos. 

Natureza de contrato de adesão 

As cláusulas contratuais são fixadas previamente de forma unilateral pela Administração, 

cabendo ao particular aderí-las, tal como acontece, por exemplo, nos contratos particulares de 

telefonia ou contratos de plano de saúde. Essa característica é evidenciada com a norma art. 40 § 

2º, da lei, segundo a qual, dentre os anexos do edital da licitação, deve constar necessariamente 

“a minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante vencedor”; com isto fica a 

minuta do contrato sujeita ao princípio da vinculação do edital. 

www.jusbrasil.com.br 

DIREITO ELEITORAL 

 

 

09. Gab (a)  

Ano: 2015 - Banca: CONSULPLAN - Órgão: TRE/MG - Prova: Téc Judiciário / Administrativa 

(Adaptada) 

Comentário: Lei 9.504/97 - Art. 2º Será considerado eleito o candidato a Presidente ou a 

Governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.  
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§ 1º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição 

no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados, e considerando-se 

eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. 

§ 2º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de 

candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. 

§ 3º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um 

candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. 

 

10. Gab (c)  

Ano: 2017 - Banca: FCC - Órgão: TRE/SP - Prova: Téc Judiciário / Área Administrativa 

(Adaptada) 

Comentário: Lei n. 9.504/97 - Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou 

indiretamente doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de 

qualquer espécie, procedente de: IX – entidades esportivas;  

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para 

campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. § 1º As doações e contribuições de que 

trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo 

doador no ano anterior à eleição. 

OBS: A partir da decisão do STF, no julgamento da ADI 4650, proibiu-se a doação de pessoas 

jurídicas a campanhas eleitorais.  
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AUMENTE SUAS CHANCES DE APROVAÇÃO! 

 
1) APOSTILA DE EXERCÍCIOS - REGIMENTO INTERNO DO TRE/PR (50 QUESTÕES 
INÉDITAS).  
 

 R$ 19,90 
 

2) APOSTILA DE EXERCÍCIOS -  ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - LEI 
13.146/2015 (24 QUESTÕES INÉDITAS).  
 

 R$ 12,00 

 
3) SIMULADO I (TRE-PR) - TÉCNICO JUDICIÁRIO / ÁREA ADMINISTRATIVA (PDF).  

 60 Questões COMENTADAS (FCC e outras bancas) de acordo com o edital / 25 páginas. 
 

 R$ 19,90 
 

4) SIMULADO II (TRE-PR) - TÉCNICO JUDICIÁRIO / ÁREA ADMINISTRATIVA (PDF).  
 60 Questões COMENTADAS (FCC e outras bancas) de acordo com o edital / 26 páginas. 

 

 R$ 19,90 

 

 

ou escolha o ... 

 

 
*** COMBO BLESSED TRE-PR *** 

 

TODOS OS 4 MATERIAIS ACIMA DE R$71,70 POR 39,90 
 

CLIQUE AQUI 
 

 
ou  

 

 
visite o nosso site:  

 

www.concurseirosabencoados.com.br 
 
 
 

                                                                 

https://www.concurseirosabencoados.com.br/tre-pr/simulado-tre-pr/
https://www.concurseirosabencoados.com.br/tre-pr/?sort_by=price-descending


www.concurseirosabencoados.com.br 

Lei 9610/98. Proibida a reprodução, venda ou compartilhamento deste arquivo. 
Concurseiros Abençoados / Material Gratuito 

 

 

 
 

SIGA-NOS 
Instagram 

 

 

 

 

                                                                       
CURTA NOSSA PÁGINA 

facebook.com/concurseirosabencoados 

 

 

 

                                                                       
 

INSCREVA-SE EM NOSSO CANAL 

https://goo.gl/KFK1Am 

 

                 
             

 
                  
  
 

   SUGESTÕES, ELOGIOS OU CRÍTICAS. 
concurseirosabencoados@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIDO POR: 

 
“E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê.” 

(Marcos 9:23). 

https://www.instagram.com/concurseiro_abencoado/
https://www.facebook.com/concurseirosabencoados
https://goo.gl/KFK1Am
mailto:concurseirosabencoados@gmail.com

