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SIMULADO LEIS LOCAIS 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Olá, meus amigos! Como vocês estão? Firmes nos estudos? 

Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso. Porém, vamos seguir uma dinâmica e metodologia um pouco 
diferentes. Vamos fazer uma bateria de questões relativas à Lei Complementar 68/1992, que dispõe sobre o 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, a qual será objeto da sua prova. 

Desse modo, pretendo despertar a sua curiosidade sobre o assunto e já chamar a sua atenção para o que é 
mais provável de cair na sua prova. Assim, quando você fizer o estudo da aula relativa a essa lei, terá um 
olhar diferenciado e sua capacidade de absorção e fixação do conteúdo serão aumentadas.  

Espero que você goste! 

Novamente informo para vocês os meus contatos: 

E-mail: profigormaciel@gmail.com 
Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 

Igor Maciel 

QUESTÕES SEM COMENTÁRIOS 

1. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. 

b) Cargo Público é o conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza permanente cometida ou 
cometíveis a servidor público, com denominação própria, quantidade certa, prevista em lei e pagamento 
pelos cofres públicos, de provimento em caráter efetivo ou em comissão. 

c) Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros e estrangeiros, são criados por lei, com denominação 
própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. 

d) É vedado atribuir ao servidor público outros serviços, além dos inerentes ao cargo de que seja o titular, 
salvo quando designado para o exercício de cargo em comissão, função gratificada ou para integrar 
comissões ou grupos de trabalhos. 

e) É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei. 
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2. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) A LC 68/1992, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, determina que: “____________ é a investidura do 
servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.” Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna: 

a) Reversão; 

b) Reintegração; 

c) Readaptação; 

d) Recondução; 

e) Aproveitamento.  

3. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa que 
apresenta ao mesmo tempo uma hipótese de provimento e de vacância: 

a) Readaptação; 

b) Exoneração; 

c) Nomeação; 

d) Aproveitamento; 

e) Aposentadoria.  

4. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA no que tange à jornada de trabalho: 

a) O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo 
quando disposto diversamente em lei ou regulamento próprio. Os Chefes dos Poderes, Procurador Geral do 
Ministério Público e Presidente do Tribunal de Contas estabelecerão o horário para o cumprimento de 
jornada semanal de trabalho. 
b) A jornada de trabalho dos professores poderá ser de 20 horas e 40 horas semanais, conforme dispuserem 
os respectivos regulamentos.  

c)A jornada de trabalho dos profissionais da área da saúde, com profissão regulamentada, poderá ser 
compreendida pela cumulação de dois vínculos, desde que não haja incompatibilidade de horário e não 
ultrapasse 80 (oitenta) horas semanais, bem como trabalhem em regime de plantão em pelo menos um dos 
vínculos.  

d) É possível dispensar o servidor do registro de ponto, abonar faltas ou reduzir a jornada de trabalho.  

e) O servidor que não comparecer ao serviço por motivo de doença ou força maior, deverá comunicar à 
chefia imediata. As faltas do serviço por motivo de doença são justificadas para fins disciplinares, de anotação 
no assentamento individual e pagamento, desde que a impossibilidade do comparecimento seja abonada 
pela chefia imediata, mediante atestado médico expedido pelo órgão oficial, até 24 (vinte e quatro) horas 
após o comparecimento. 
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5. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA, no que tange aos direitos, vantagens e concessões: 

a) Ao servidor nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo vencimento e demais 
vantagens de seu cargo efetivo, acrescido de indenização paga por meio da gratificação de representação do 
cargo em comissão. 

b) O servidor perderá a metade da remuneração, na hipótese de aplicação da penalidade de suspensão 
quando, por conveniência do serviço, a penalidade for convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por 
cento) por dia de vencimento, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 
c) As reposições indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes à décima 
parte da remuneração ou provento, em valores atualizados monetariamente. 

d) As vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor público não são computadas nem acumuladas para fins 
de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 

e) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei 

6. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA, no que tange aos direitos, vantagens e concessões: 

a) Constituem indenizações ao servidor: ajuda de custo, diárias e transporte. 

b) A diária destina-se às despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício 
em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. 

c) O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la 
integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, sujeito a punição disciplinar se recebida de má fé. 
d) São concedidos ao servidor os seguintes auxílios pecuniários: transporte e diferença de caixa. 

e) Além do vencimento e das vantagens previstas em lei, serão deferidos aos servidores os seguintes 
adicionais: pela prestação de serviços extraordinários, noturnos e de férias. 

7. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Assinale a alternativa que corresponde à licença 
incluída na LC 68/1992, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de 
Rondônia, pela LC 889, em julho de 2016: 

a) licença para tratamento de saúde; 

b) por motivo de doença em pessoa da família; 

c) prêmio por assiduidade; 

d) para tratar de interesse particular; 

e) para participar de cursos de especialização ou aperfeiçoamento. 

8. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA no que se refere ao direito de petição: 
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a) O requerimento inicial do servidor não precisará vir acompanhado dos elementos comprobatórios do 
direito pleiteado, desde que constem do assentamento individual do requerente. 
b) Nenhum recurso pode ser dirigido mais de uma vez à mesma autoridade. 

c) O recurso é dirigido à autoridade imediatamente superior à que tenha expedido o ato proferido a decisão 
e, sucessivamente na escala ascendente, às demais autoridades, devendo ser decidido no prazo de 15 
(quinze) dias. 

d) O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da 
publicação ou da ciência pelo interessado, da decisão decorrida. 
e) A administração deve rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. 

9. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA, no que tange ao regime disciplinar 

a) A responsabilidade civil resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou 
função. 

b) Desrespeitar, verbalmente ou por atos, pessoas de seu relacionamento profissional ou público é uma 
infração punível com repreensão.  

c) Deixar, por condescendência, de punir subordinado que tenha cometido infração disciplinar é uma 
infração disciplinar punível com suspensão de até 10 (dez) dias.  
d) A não atuação ou a não notificação de contribuinte incurso de infração de lei fiscal e a não apreensão de 
mercadorias em trânsito nos casos previstos em lei, configurando prática de lesão aos cofres públicos pelo 
servidor responsável é uma infração disciplinar punível com suspensão de até 30 (trinta) dias. 

e) Insubordinação grave em serviço é uma infração disciplinar punível com demissão. 

10. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA, no que tange ao regime disciplinar: 

a) O cometimento do ilícito em público é uma circunstância agravante da pena.  

b) Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3(três) anos, pendente de 
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte 
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o 
caso. 

c) A autoridade que tiver ciência de irregularidades no serviço público é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar. 

d) Poderá ser formalizado o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta quando a infração 
administrativa disciplinar punível com repreensão, no seu conjunto, apontar ausência de gravidade ao 
serviço ou a princípios que regem a Administração Pública.  

e) A sindicância é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no 
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre 
investido, assegurando-se, ao denunciado, ampla defesa. 
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GABARITOS 

1. C 
2. C 
3. A 
4. D 
5. E 
6. B 
7. A 
8. C 
9. A 
10. E 

QUESTÕES COMENTADAS 

1. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. 

b) Cargo Público é o conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza permanente cometida ou 
cometíveis a servidor público, com denominação própria, quantidade certa, prevista em lei e pagamento 
pelos cofres públicos, de provimento em caráter efetivo ou em comissão. 

c) Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros e estrangeiros, são criados por lei, com denominação 
própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. 

d) É vedado atribuir ao servidor público outros serviços, além dos inerentes ao cargo de que seja o titular, 
salvo quando designado para o exercício de cargo em comissão, função gratificada ou para integrar 
comissões ou grupos de trabalhos. 

e) É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo nos casos previstos em lei. 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme art. 3º.  

Alternativa B correta, conforme art. 4º.  

Alternativa C incorreta, uma vez que a lei não trouxe a previsão de que os estrangeiros pudessem ter acesso 
aos cargos públicos, embora essa previsão exista na Constituição Federal (art. 37, inciso I).  

Alternativa D correta, conforme art. 6º.  

Alternativa E correta, conforme art. 7º.  
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2. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) A LC 68/1992, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, determina que: “____________ é a investidura do 
servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em 
sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.” Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna: 

a) Reversão; 

b) Reintegração; 

c) Readaptação; 

d) Recondução; 

e) Aproveitamento.  

Comentários 

Alternativa C correta, conforme art. 31.  

3. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa que 
apresenta ao mesmo tempo uma hipótese de provimento e de vacância: 

a) Readaptação; 

b) Exoneração; 

c) Nomeação; 

d) Aproveitamento; 

e) Aposentadoria.  

Comentários 

Alternativa A correta, conforme art. 11, inciso III, e art. 40, inciso IV.  

4. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA no que tange à jornada de trabalho: 

a) O ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, salvo 
quando disposto diversamente em lei ou regulamento próprio. Os Chefes dos Poderes, Procurador Geral do 
Ministério Público e Presidente do Tribunal de Contas estabelecerão o horário para o cumprimento de 
jornada semanal de trabalho. 
b) A jornada de trabalho dos professores poderá ser de 20 horas e 40 horas semanais, conforme dispuserem 
os respectivos regulamentos.  

c)A jornada de trabalho dos profissionais da área da saúde, com profissão regulamentada, poderá ser 
compreendida pela cumulação de dois vínculos, desde que não haja incompatibilidade de horário e não 
ultrapasse 80 (oitenta) horas semanais, bem como trabalhem em regime de plantão em pelo menos um dos 
vínculos.  
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d) É possível dispensar o servidor do registro de ponto, abonar faltas ou reduzir a jornada de trabalho.  

e) O servidor que não comparecer ao serviço por motivo de doença ou força maior, deverá comunicar à 
chefia imediata. As faltas do serviço por motivo de doença são justificadas para fins disciplinares, de anotação 
no assentamento individual e pagamento, desde que a impossibilidade do comparecimento seja abonada 
pela chefia imediata, mediante atestado médico expedido pelo órgão oficial, até 24 (vinte e quatro) horas 
após o comparecimento. 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme art.55 caput e §1º.  

Alternativa B correta, conforme art. 56, com redação dada pela LC 933/2017. 

Alternativa C correta, conforme art. 56-A, com redação dada pela LC 933/2017. 

Alternativa D incorreta. O erro consiste em generalizar uma exceção. Isso porque o art. 60 determina: “É 
vedado dispensar o servidor do registro de ponto, abonar faltas ou reduzir a jornada de trabalho, salvo nos 
casos expressamente previstos em lei ou regulamento.” 

Alternativa E correta, conforme art. 61, caput e §1º.  

5. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA, no que tange aos direitos, vantagens e concessões: 

a) Ao servidor nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo vencimento e demais 
vantagens de seu cargo efetivo, acrescido de indenização paga por meio da gratificação de representação do 
cargo em comissão. 

b) O servidor perderá a metade da remuneração, na hipótese de aplicação da penalidade de suspensão 
quando, por conveniência do serviço, a penalidade for convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por 
cento) por dia de vencimento, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. 
c) As reposições indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes à décima 
parte da remuneração ou provento, em valores atualizados monetariamente. 

d) As vantagens pecuniárias percebidas pelo servidor público não são computadas nem acumuladas para fins 
de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 

e) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme art. 65, §1º.  

Alternativa B correta, conforme art. 66, inciso III.  

Alternativa C correta, conforme art. 68. 
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Alternativa D correta, conforme art. 70.  

Alternativa E incorreta, uma vez que o conceito apresentado é o de vencimento. Remuneração é o 
vencimento do cargo acrescido das vantagens permanentes ou temporárias estabelecidas em Lei. V. arts. 64 
e 65.  

6. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA, no que tange aos direitos, vantagens e concessões: 

a) Constituem indenizações ao servidor: ajuda de custo, diárias e transporte. 

b) A diária destina-se às despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício 
em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. 

c) O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la 
integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, sujeito a punição disciplinar se recebida de má fé. 

d) São concedidos ao servidor os seguintes auxílios pecuniários: transporte e diferença de caixa. 

e) Além do vencimento e das vantagens previstas em lei, serão deferidos aos servidores os seguintes 
adicionais: pela prestação de serviços extraordinários, noturnos e de férias. 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme art. 71.  

Alternativa B incorreta, uma vez que trata-se do conceito de ajuda de custo, previsto no art. 73. As diárias 
estão regulamentadas no art. 78 e seguintes.  

Alternativa C correta, conforme art. 80. 

Alternativa D correta, conforme art. 83. 

Alternativa E correta, conforme art. 86. 

7. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Assinale a alternativa que corresponde à licença 
incluída na LC 68/1992, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de 
Rondônia, pela LC 889, em julho de 2016: 

a) licença para tratamento de saúde; 

b) por motivo de doença em pessoa da família; 

c) prêmio por assiduidade; 

d) para tratar de interesse particular; 

e) para participar de cursos de especialização ou aperfeiçoamento. 

Comentários 
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Alternativa A correta, uma vez que a licença para tratamento de saúde só foi incluída na LC 68/92 em 2016. 
As demais estão presentes na lei desde sua publicação.  

8. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA no que se refere ao direito de petição: 

a) O requerimento inicial do servidor não precisará vir acompanhado dos elementos comprobatórios do 
direito pleiteado, desde que constem do assentamento individual do requerente. 
b) Nenhum recurso pode ser dirigido mais de uma vez à mesma autoridade. 

c) O recurso é dirigido à autoridade imediatamente superior à que tenha expedido o ato proferido a decisão 
e, sucessivamente na escala ascendente, às demais autoridades, devendo ser decidido no prazo de 15 
(quinze) dias. 

d) O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da 
publicação ou da ciência pelo interessado, da decisão decorrida. 
e) A administração deve rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme art. 145. 

Alternativa B correta, conforme art. 146, §2º.  

Alternativa C incorreta, uma vez que o prazo para decisão dos recursos é de 30 (trinta) dias, conforme art. 
146, §1º.  

Alternativa D correta, conforme art. 147. 

Alternativa E correta, conforme art. 152.  

9. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA, no que tange ao regime disciplinar 

a) A responsabilidade civil resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou 
função. 

b) Desrespeitar, verbalmente ou por atos, pessoas de seu relacionamento profissional ou público é uma 
infração punível com repreensão.  

c) Deixar, por condescendência, de punir subordinado que tenha cometido infração disciplinar é uma 
infração disciplinar punível com suspensão de até 10 (dez) dias.  
d) A não atuação ou a não notificação de contribuinte incurso de infração de lei fiscal e a não apreensão de 
mercadorias em trânsito nos casos previstos em lei, configurando prática de lesão aos cofres públicos pelo 
servidor responsável é uma infração disciplinar punível com suspensão de até 30 (trinta) dias. 

e) Insubordinação grave em serviço é uma infração disciplinar punível com demissão. 
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Comentários 

Alternativa A incorreta, uma vez que trata-se da responsabilidade administrativa, prevista no art. 163. A 
responsabilidade civil, por sua vez, decorre de procedimento doloso ou culposo que importe em prejuízo do 
patrimônio do Estado ou terceiros (art. 161).  

Alternativa B correta, conforme art. 167, inciso III.  

Alternativa C correta, conforme art. 168, inciso IV.  

Alternativa D correta, conforme art. 169, inciso VII.  

Alternativa E correta, conforme art. 170, inciso VI.  

10. (Questão inédita – Proposta pelo Professor) Considerando as disposições da LC 68/1992, que dispõe 
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, assinale a alternativa 
INCORRETA, no que tange ao regime disciplinar: 

a) O cometimento do ilícito em público é uma circunstância agravante da pena.  

b) Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3(três) anos, pendente de 
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte 
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o 
caso. 

c) A autoridade que tiver ciência de irregularidades no serviço público é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar. 

d) Poderá ser formalizado o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta quando a infração 
administrativa disciplinar punível com repreensão, no seu conjunto, apontar ausência de gravidade ao 
serviço ou a princípios que regem a Administração Pública.  

e) A sindicância é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no 
exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre 
investido, assegurando-se, ao denunciado, ampla defesa. 

Comentários 

Alternativa A correta, conforme art. 176, inciso V, alínea “d”.  

Alternativa B correta, conforme art. 179, §1º.  

Alternativa C correta, conforme art. 181.  

Alternativa D correta, conforme art. 192-A, com redação dada pela LC 957/2017.  

Alternativa E incorreta, uma vez que esse é o conceito de Processo Administrativo Disciplinar, previsto no 
art. 192.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

E aí pessoal, tudo certo? 

Chegamos ao final de nossa aula.  

Espero que vocês tenham gostado!  

Quaisquer dúvidas estou às ordens nos canais do curso e nos seguintes contatos: 

E-mail: profigormaciel@gmail.com 
Redes Sociais/YouTube/Instagram: @ProfIgorMaciel 

Um abraço! 

Igor Maciel 
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