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1. OBJETIVO 

 
Analisar o comportamento e desempenho de um processador ARM alterando ajustes de 
sua arquitetura por meio do simulador gem5. 

 
 

2. RELATÓRIO 
 

○ É esperado como resultado deste trabalho um relatório técnico em PDF 
contendo: 

i. Descrição do sistema que executou o gem5 (CPU, quantidade de 
memória, etc) 

ii. Explicações claras e objetivas das tarefas descritas em REQUISITOS (6) 
 

○ O resultado das simulações (arquivos gerados pelo gem5 para cada benchmark) 
 

(a) e (b) devem ser compactados (zip) e submetidos no tópico apropriado na página na 
disciplina. 
 
Prazo para entrega: 20/11/2017 

 
3. INFRAESTRUTURA 

 
○ INSTALAÇÃO 

Para facilitar o uso da ferramenta, é fornecida uma versão do gem5 configurada 
e pronta para uso. Além do download, recomenda-se instalar o Python 2.4+ para 
ter o gem5 funcional.  

 
● Versão do gem5 pronta para uso (suporte a ARM e com benchmarks) 

Download:  
gem5-arq2017.tar.gz (912 MB) 
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(MD5SUM: 372f0c6303fa2ea396698f787dc1b568) 
 

Para descomprimir, utilize: 
$ tar -zxvf gem5-arq2017.tar.gz 

 
Opcionalmente, você pode configurar o gem5 por conta própria, necessitando 
para tal: 

 
● Instruções de instalação do gem5  

○ Instale as ferramentas descritas em requisitos mínimos 
○ Faça o download do gem5 

  
$ hg clone http://repo.gem5.org/gem5 

 

○ Gere o build para arm 
 

$ scons build/ARM/gem5.opt –j[NUM] 
 

Substitua [NUM] pelo número de CPU cores 
disponíveis em seu computador se some 1 
 

○ Faça o download dos benchmarks 
 

 
● Benchmarks (código fonte e compilados para ARM) 

Download:  
gem5-bench-arq2017.tar.gz (9.4 MB) 

 
(Opcional também) Por fim, caso desejar gerar código para ARM, o 
ambiente para compilação cruzada pode ser obtido (debian/ubuntu like 
apenas): 
 
$ sudo apt-get install libc6-armel-cross 
libc6-dev-armel-cross binutils-arm-linux-gnueabi 
libncurses5-dev 

 
Para o modo SE (explicado a seguir), o gem5 falha ao lidar com             
bibliotecas compartilhadas. Por essa razão, o modo para compilar         
códigos em C/C++ deve ser feita com vinculação de bibliotecas de forma            
estática. Exemplo: 
 
$ arm-linux-gnueabi-gcc -O3 -Wall -DUNIX -static -o       

hello-world hello-world.c 
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○ REQUISITOS MÍNIMOS 
 

i. Plataformas compatíveis: 
Linux, BSD, MacOS X, Solaris, etc  
Processadores 64 bit (ideal) 

 
ii. Ferramentas: 

1. GCC/G++ 4.4+ (or clang 2.9+) 
2. Python 2.4+ 
3. SCons 0.98.1+  http://www.scons.org 
4. SWIG 1.3.40+  http://www.swig.org  

 
Debian/Ubuntu: 
$ sudo apt-get install python-dev scons m4 
build-essential g++ swig zlib-dev 

 
Outras distribuições Linux: 
Procure no gerenciador de pacotes de sua distribuição os pacotes 
correspondentes necessários a instalação do gem5. 
Teoricamente, não há nenhum impedimento técnico de se utilizar 
uma distribuição diferente da recomendável. 

 
Windows: 
Não há compatibilidade desse software para a plataforma 
Windows. Contudo, é possível utilizar o gem5 em uma máquina 
virtual. :) 

 
 

4. COMO EXECUTAR O GEM5 
 

O gem5 pode ser gerado para diversas arquiteturas. Neste trabalho nos limitamos ao 
ARMv7 (há suporte para o v8 também) com suporte a operações em ponto flutuante, 
cache L1 e L2 e unidade de predição de desvio. 
 
Considerações importantes: 

● $GEM5DIR =  diretório raiz onde o gem5 foi 
descompactado/instalado 

 
● Arquitetura escolhida: O3_ARM_v7a 
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● Arquivo de configuração da arquitetura sugerida (CONF_ARQ): 
$GEM5DIR/configs/common/cores/arm/O3_ARM_v7a.py 

 
 

○ Executando o gem5 
 

$GEM5DIR/build/ARM/gem5.opt configs/arq2017/se.py 
--cpu-type=O3_ARM_v7a_3 --caches -c benchmarks/hello  

 
Com mais paramêtros: 

 
$GEM5DIR/build/ARM/gem5.opt --outdir=report-hello 
configs/arq2017/se.py --cpu-type=O3_ARM_v7a_3 -- caches 
--l1d_size=128kB --l1i_size=128kB --l2_size=2MB  -c 
benchmarks/hello --options=’’  

 
➔ ’ - aspas simples 
➔ --outdir: local onde o relatório de execução será gerado 
➔ --cpu-type: arquitetura ARM definida  
➔ --caches: indica o suporte a cache 
➔ --l1i_size: tamanho da cache de instrução nível 1 (padrão: 32kB)  
➔ --l1d_size: tamanho da cache de dados nível 1 (padrão: 32kB) 
➔ --l2_size: tamanho da cache nível 2 (padrão: 1MB) 
➔ -c: binário a ser executado pelo simulador 
➔ --options: parâmetros de entrada do binário 

 
Note que o tamanho das caches podem ser parametrizáveis ao invocar o gem5 
ou através do arquivo de configuração da arquitetura. 
 
Para consultar todos os parâmetros disponível: 

$GEM5DIR/build/ARM/gem5.opt configs/arq2017/se.py --help 
 

Atenção: Toda execução bem sucedida do gem5 irá gerar relatórios na pasta m5out por 
padrão ou na indicada pelo parâmetro --outdir.  
 
 

5. VISÃO RESUMIDA DO gem5 
 

O comportamento do(s) processador(es) em um sistema dependem do sistema de           
memória, entretanto, o sistema de memória também depende dos processadores. Essa           
relação com implicação mútua torna a tarefa de mapear o comportamento das            
aplicações bastante complexa. Há vários níveis do sistema envolvidos, conforme          
nota-se no exemplo da figura 1. 
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Figura 1 - Interação entre vários níveis de um sistema (apenas como ilustração) 

 
Um software do tipo tracer não é capaz de capturar todas essas dependências, fato que 
motiva o uso de simuladores. 

 
○  Contudo, antes de tudo, o que é um simulador? 

 
“A computer architecture simulator, or an architectural simulator, is a          

piece of software to model computer devices (or components) to predict outputs            
and performance metrics on a given input. An architectural simulator can model a             
target microprocessor only (see instruction set simulator), or an entire computer           
system (see full system simulator) including a processor, a memory system, and            
I/O devices.” 
(WIKIPEDIA) 

 
○ E por que optar pelo gem5? 

 
“The gem5 simulator is a modular platform for computer-system architecture          
research, encompassing system-level architecture as well as processor        
microarchitecture.” 
(gem5) 

 
Há inúmeros simuladores de arquitetura para fins didáticos, mas optamos pelo           
gem5 porque além de open source, é um software reconhecido para outros fins:             
tanto para pesquisa quanto na indústria. É um sistema modular, permitindo           
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desde a simulação de um processador simples a sistemas heterogêneos          
complexos com a vantagem de serem baseados em produtos reais. Conta com a             
contribuição de diversos “big players” do mercado como a AMD, ARM,           
Hewlett-Packard, IBM, Intel, etc. Mesmo tendo suporte há diversas arquiteturas,          
o nosso interesse neste trabalho será mais restrito, apenas na arquitetura ARM.  

 
○ Modos de operação 

 
1. Syscall emulation (SE): Modo de emulação de Syscall 

Neste modo, as aplicações são executadas como se estivessem em          
espaço de usuário (user space) e as syscall emuladas como se fosse um             
SO real. Nesse modo não há escalonador de tarefas (scheduling) e           
memória virtual (simplifica a tradução de endereços), causando menor         
overhead por não tratar modelos dedicados a esses propósitos. É o           
modo indicado para a execução deste trabalho. 

 
2. Full system (FS): Modo de sistema completo  

Permite a execução de um SO completo real, há imagens compatíveis do            
Linux e Android no caso do ARM. Não faremos o uso desse modo. 

 
 

○ Aspectos da simulação 
 

1. O funcionamento é muito mais lento que ao se executar a aplicação na             
arquitetura real. No mínimo 3 ordens de grandeza. Não fique assustado(a)! :) 

a. Cerca de 1 minuto de simulação pode corresponder a 5 milissegundos de            
tempo de execução 
 

2. O simulador emitirá mensagens de aviso, mas são inofensivas.         
Desconsidere-as. 
Exemplo: 
warn: readlink() called on '/proc/self/exe' may yield unexpected 
results in various settings. 
 

3. A unidade de medida utilizada pelo gem5 é o tick. Atente-se: um tick não              
corresponde a um ciclo de clock. Como interpretar: 
 

1 tick = 1 ps = 10−12 segundos 
 
Considerando um processador com frequência de clock 1GHz, quantos ticks 
correspondem a um ciclo de clock? 
 
1 ciclo de clock = 1/109  = 10-9 segundos = 1000 * 10-12 segundos  
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Portanto, neste caso: 

1 ciclo de clock =  1000 ticks 
 

4. Ao se executar o gem5, o diretório de log (exemplificado a seguir) conterá os              
seguintes arquivos: 

● config.ini , config.json : contém a configuração completa dos 
componentes da simulação. 

● program.err e program.out : contém a saída do programa. 
● stats.txt : contém inúmeras estatísticas da simulação, que incluem: 

○ sim_seconds : tempo de simulação 
○ system.cpu.ipc : instruções por ciclo executados pelo processador 

simulado 
○ system.cpu.commit.loads , system.cpu.commit.branches , etc.: 

número de loads, desvios e demais instruções completadas  
○ system.cpu.iew.exec_branches : número de desvios executados 

(independentemente de serem tomados) 
○ system.cpu.iew.branchMispredicts : número de falhas de previsão 

de desvio 
○ system.cpu.iq.fu_full::IntALU : número de vezes que um buffer de 

reserva para operações ALU inteiras não estava disponível 
○ system.cpu.dache.overall_miss_rate::cpu.data : taxa de falta de 

cache de dados 
 

 
5. Etapas de pipeline do processador simulado 

 

A fim de esclarecer as estatísticas é necessário ter ciência de que o processador              
simulado executa instruções em vários estágios.  

● Fetch (busca) : as instruções são obtidas do cache de instruções. Por padrão, o              
processador obtém até três (3) instruções por vez. O número obtido é controlado             
pelo parâmetro fetchWidth. Esta etapa faz predição de desvio e previsão de            
segmentação de desvio para determinar o que buscar. 
 

● Decode (decodificar) : as instruções do estágio de busca são pré-decodificadas.           
Este estágio gerencia a execução de desvios incondicionais (cujo endereço alvo           
não está em um registro). O número máximo de instruções processadas por            
ciclo é controlado pelo parâmetro decodeWidth. 
 

● Rename (renomear) : as entradas no buffer de re-requisição e a fila de             
instruções (aproximadamente um buffer de reserva compartilhada) são alocadas         
para cada instrução. Os operandos de registro das instruções são renomeados,           
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atualizando um mapa de renomeação (bloqueando se não há registros livres           
suficientes disponíveis). O número máximo de instruções processadas por ciclo          
é controlado pelo parâmetro renameWidth. 
 

● Dispatch/Issue (expedir) : as instruções cujos operandos renomeados estão         
disponíveis são expedidos para unidades funcionais. Loads/stores são enviados         
para uma fila, a LSQ (Load/Store Queue). O processador simulado possui uma            
única fila de instruções a partir da qual todas as instruções são emitidas.             
Normalmente, as instruções são tomadas em ordem desta fila. O número           
máximo de instruções processadas por ciclo é controlado pelo parâmetro          
dispatchWidth. 
 

● Execute/Complete (executar) : etapa onde a unidade funcional processa as          
instruções. Cada unidade funcional pode ter uma latência diferente (número de           
ciclos até produzir um resultado). As falhas condicionais são identificadas aqui.           
O número máximo de instruções processadas por ciclo é controlado pela           
configuração dos tipos de operações, latências e contagens das unidades          
funcionais disponíveis. 
 

● Writeback or Write/Store (salvar): envia o resultado das instruções para o           
registro físico correspondente (se houver), marcando o registro conforme         
disponível e permitindo a emissão de instruções dependentes. Atualiza a entrada           
do buffer de reordenação para as instruções. O número máximo de instruções            
processadas por ciclo é controlado pelo parâmetro wbWidth. 
 

● Commit/Retire (confirmação): processa o buffer de reordenamento, liberando as         
suas entradas. Um segundo mapa de renomeação é atualizado. O número           
máximo de microops processados por ciclo é controlado pelo parâmetro          
commitWidth . 
 

A falha no desvio, trap ou outro evento de execução especulativo pode levar a              
invalidação de todos os estágio do pipeline. Quando uma instrução pendente é            
invalidada, ela é removida das filas de instruções, buffers de reordenamento,           
requisições da cache de instruções, etc. 

A busca, decodificação, renomeação e commit processam instruções na ordem do           
programa. Outros estágios processam instruções out-of-order (fora de ordem) com base           
na disponibilidade de operandos e resultados. 

O processador simulado também permite configurar a latência entre muitas dessas           
etapas - quantos ciclos de clock leva uma instrução para passar de uma fase para outra                
no melhor caso, por exemplo. 
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6. Algumas terminologias nas estatísticas do programa 
 

● IEW (issue, execute, and writeback): expedição, execução e gravação. A parte 
do processador simulado que lê a fila de registradores renomeados, manipula a 
fila de load/store e as unidades funcionais.  

● IQ (instruction queue): fila de instruções. Quando prontas, as instruções são 
adicionadas a esta fila para serem executadas em unidades funcionais ou 
caches.  

● LSQ, LQ, SQ (Load/Store Queue, Load Queue, Store Queue): filas que mantêm 
operações pendentes da memória. Estas também são responsáveis pelo 
rastreamento de endereços acessados de memória para garantir que as 
instruções de load/store fora de ordem que se referem ao mesmo endereço de 
memória produzam os resultados corretos.  

● Instrução não especulativa: uma instrução que não pode ser executada de 
forma especulativa. Essas instruções devem ser executadas quando a entrada 
do buffer de reordenamento são confirmadas e não antes. Um exemplo dessa 
instrução é a de chamada do sistema (syscall).  

● Squashing (Invalidação): desfaz o efeito das instruções devido a uma previsão 
de desvio incorreta, falha (traps - como uma divisão por zero), ou outro tipo de 
execução especulativa incorreta. Observe que isso ocorre em todas as etapas 
do pipeline. 

 
 

7. Benchmarks disponíveis: 
i. Multiplicações de matrizes por blocos (blocked-matmul) 

Uma matriz é um vetor de elementos em 2-D, enquanto a memória tem             
acesso sequencial (“1-D”). Como pensar na multiplicação de matrizes a          
fim de se maximizar a performance de um sistema (menos cache misses,            
troca de páginas e etc)?  
Esse é um problema clássico em computação e a ideia por trás dessa             
classe de algoritmos de multiplicação de matrizes em bloco é ir um pouco             
além da implementação naive, permitindo acesso às matrizes de leitura          
de forma mais eficiente. A implementação disponibilizada realiza a         
multiplicação de duas matrizes de tamanho 84x84 através de blocos de           
2x2. As matrizes são geradas pseudo aleatoriamente.  
Características: muitos acessos a cache e operações de ponto flutuante 

 
Como executar: 
$GEM5DIR/build/ARM/gem5.opt --outdir=report-blocked-matmul 
configs/arq2017/se.py --cpu-type=O3_ARM_v7a_3 --caches -c 
benchmarks/blocked-matmul 
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Resultado: consulte a pasta blocked-matmul para ter acesso às 
estatísticas de execução 

 
ii. Breadth First Search (BFS) 

Problema de busca em largura em grafos direcionados extraído de          
Problem Based Benchmark Suite. São fornecidos alguns grafos para         
servir de entrada para esse benchmark. Os arquivos em formato texto           
tem como padrão uma matriz de adjacências com ordenação entre os           
vértices de saída. Mais informações sobre o BFS podem ser encontrados           
na página do Prof. Paulo Feofiloff. Recomenda-se a escolha dos grafos           
de menor tamanho para execução desse algoritmo por conta do tempo           
de execução (Menor < Maior : Power1000.graph <        
rand-weighted-micro.graph < RL3k.graph < … < small.graph ). 
 
Características: fraca localidade de dados em cache de dados (por que 
se gera tanto cache miss?) 
 
Como executar: 
$GEM5DIR/build/ARM/gem5.opt --outdir=report-bfs 
configs/arq2017/se.py --cpu-type=O3_ARM_v7a_3 --caches -c 
benchmarks/BFS 

--options="benchmarks/inputs/Power1000.graph" 

 
iii. SHA 

Computa a partir de uma entrada o hash criptográfico SHA-1 feita pelo 
NIST  
 
Características: muitas operações de ponto flutuante, interessante para 
se observar predições de desvio e uso da cache. 
 
Como executar: 
$GEM5DIR/build/ARM/gem5.opt configs/arq2017/se.py  
--outdir=report-sha --cpu-type=O3_ARM_v7a_3 --caches -c 
benchmarks/sha --options="benchmarks/inputs/example-sha-input.txt" 

 
 

iv. Queens 
Extraído do conjunto de teste do LLVM (infraestrutura para geração de 
compiladores), o algoritmo queens tem como objetivo: 
 

“The eight queens puzzle is the problem of placing eight chess queens 
on an 8×8 chessboard so that no two queens threaten each other. Thus, 
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a solution requires that no two queens share the same row, column, or 
diagonal. The eight queens puzzle is an example of the  more general n 
queens problem of placing n non-attacking queens on an n×n 
chessboard, for which solutions exist for all natural numbers n with the 
exception of n=2 and n=3.” 
(WIKIPEDIA) 

 
Características: Uso coerente da cache, mas com comportamento 
peculiar na previsão de desvio. 

 
Como executar: 
$GEM5DIR/build/ARM/gem5.opt  --outdir=report-queens 
configs/arq2017/se.py --cpu-type=O3_ARM_v7a_3 --caches -c 
benchmarks/queens --options="-c 10" 

 
6. REQUISITOS 

 
○ Parte A 

Teste cada programa com a linha de comando sugerida e crie uma tabela 
relatando o seguinte com as configurações padrão para o processador simulado: 

 
● Microps executados: 

○ instruções inteiras além de multiplicação/divisão 
○ multiplicação/divisão de inteiros 
○ instruções de ponto flutuante 
○ instruções de chamada de função e desvio 
○ instruções de acesso à memória/cache 

● Número médio de microops gerados por instrução do programa 
● Quantidade de desvios previstas corretamente 
● Quantidade média de instruções executadas por ciclo 
● Microops médios executados por ciclo 
● Taxa de sucesso do cache de instruções 
● Taxa de sucesso do cache de dados 

 
○ Parte B: utilizar o visualizador de pipeline  

O gem5 inclui um visualizador de pipeline (mais informações aqui). Durante a 
execução do algoritmo blocked-matmul, visualize o pipeline em um fragmento de 
simulação. Um exemplo é entre os ticks 500000000 a 501000000: 

 
$GEM5DIR/build/ARM/gem5.opt --debug-flags=O3PipeView 
--debug-start=500000000 --debug-file=trace.out 
--outdir=matmul-trace configs/arq2017/se.py 
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--cpu-type=O3_ARM_v7a_3 --caches -c benchmarks/blocked-matmul -m 
510000000 

 
A opção m especifica que a simulação será finalizada após 501000000 ticks. A 
saída e o arquivo trace.out será gerado dentro do diretório matmul-trace. Dentro 
do trace é possível visualizar a lista de instruções e em qual momento foram 
completadas cada fase de execução. Se notar “0” na lista isto implica que a 
instrução foi executada especulativamente e não completou alguma das fases. 

 
O3PipeView:fetch:509993500:0x0001739c:2:1924400:  uopReg_uop   pc, r35 
O3PipeView:decode:509995000 

O3PipeView:rename:509996000 

O3PipeView:dispatch:0 

O3PipeView:issue:0 

O3PipeView:complete:0 

O3PipeView:retire:0:store:0 

 

Exemplo de um fragmento do pipeline para a execução de uma instrução. 
 

Você pode passar o trace.out para o visualizador de pipeline do gem5 para 
obter uma saída mais compreensível: 
 

$GEM5DIR/util/o3-pipeview.py --cycle-time=1000 --color 
matmul-trace/trace.out -o matmul-trace/pipeview.out 

 
A opção -cycle-time especifica a taxa de clock da CPU simulada em ticks (como 

chegamos a esse resultado?). O comando produz uma chamada de arquivo de saída de 
nome pipeview.out visualizável pelo comando: 

 

$ less -r matmul-trace/pipeview.out 

Figura2: Saida esperada ao se visualizar o pipeview.out 
 

Observe que a saída é muito ampla por padrão. Você pode ajustar a largura da saída 
fornecendo um valor para a opção -w: 
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$GEM5DIR/util/o3-pipeview.py -w 40 --cycle-time=1000 --color 
matmul-trace/trace.out -o matmul-trace/pipeview.out 

 
Para cada instrução, indica qual era o seu endereço, o seu tipo (usando o nome interno 
do gem5) e quanto tempo cada fase leva para sua conclusão. 
 
Algumas linhas possuem nomes de instruções prefixados com ----- . Estas representam 
instruções que foram executadas de forma especulativa e "invalidadas" (seus efeitos 
cancelados). 
 

● Incluir o pipeview.out gerado em sua submissão. 
 

○ Parte C: Penalidade por cache miss versus latência  
 

Para esta seção, utilize apenas o programa BFS. Observe que a taxa de cache 
miss de dados é relativamente alta. Contudo, a configuração padrão do 
processador não só sobrepõe a falta de cache com outra combinação, mas pode 
ter muitas falhas de cache pendentes. 

 
O cache simulado possui um número de MSHR (Miss Status Handling Registers) 
que indica que cada cache pode fazer apenas uma solicitação de cada vez para 
o sistema de memória. O número de MSHRs é controlado pelo parâmetro mshrs 
de cada objeto de cache. 

 
1. Ajuste o número de MSHRs no cache de dados para 1 (por padrão é 6) para o 

programa BFS. Compare o desempenho com um número maior de MSHRs e as 
estatísticas system.cpu.dcache.blocked_cycles::no_mshrs de cada execução. 
Qual é o benefício aproximado (para tempo de execução simulado) de falhas de 
cache sobrepostas para este programa? 
Dica: modifique CONF_ARQ na linha 167 
 

2. Tente ajustar o tamanho do cache de dados para diminuir o número de falhas de 
cache para um número negligível. Com base nisso, qual parte do desempenho 
foi perdida da execução do programa com o número original de MSHRs versus o 
cache de dados não sendo um fator? 
 

3. Examine a estatística system.cpu.dcache.overall_miss_latency , que mostra o 
número total (em ticks) de acessos à memória de simulação desencadeados por 
uma falta de cache. Com base nessa (e em qualquer outra estatística), estimar o 
desempenho obtido pela capacidade de sobreposição de falhas de cache com 
outras instruções (ambas as outras conexões de cache e instruções de cache 
como aritmética inteira). Identifique as principais limitações da sua estimativa. 
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A estatística overall_miss_latency conta o tempo em que duas faltas de cache 
estão ativas. Por exemplo, se houver uma falta no tempo 1 que leva até o 
momento 11 para resolver e uma falta no tempo 5 que leva até o tempo 14, o 
overall_miss_latency será (11-1) + (14-5) = 19.  
 
Ao fazer sua estimativa, observe que o processador simulado sempre se 
sobrepõe a falta de cache com outras operações, mesmo quando configurado 
com um (1) MSHR, portanto, ele só pode lidar com uma falta de cache por vez. 

 
○ Parte D: Benefícios da previsão de desvio 

 
Examine as contagens de instruções "squashed" e as solicitações de memória 
ignoradas devido ao squashing. 
 

1. Com base nos contadores (dados gerados nos relatórios), estime qual parte da            
vazão (trecho do código) é perdida devido a falhas na predição de desvio em              
cada programa de benchmark. 
 

2. Com base na taxa de desvios, estime o benefício total da predição correta de              
desvio para cada benchmark.  
 

3. Modifique o preditor do desvio para o O3_ARM_NeverTakenBP (definindo         
the_cpu.branchPred = O3_ARM_NeverTakenBP()) e execute cada benchmark       
novamente. Esse preditor de desvios prevê todos os ramos condicionais como           
não tomados, resultando em uma taxa muito baixa de predição de desvio            
correta. Como a diferença de desempenho se compara às suas estimativas? 

 
7. DÚVIDAS OU PROBLEMAS 

 
Contate o aluno PAE 
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