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10 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUÊSA 

 

Choque de gerações: Maísa Silva ensina gírias para 

Fernanda Souza 

 

A atriz e apresentadora Fernanda Souza aprendeu uma gíria 

nova com a atriz Maísa Silva, de 15 anos. “Quem?” foi a 

pergunta de Fernandinha ao escutar Maísa dizer “sextando”. 

“Sextando. Saindo na sexta-feira, rolezando, sextou”, tentou 

explicar a adolescente, enquanto Fernanda fazia cara de 

confusa. No vídeo publicado no canal da atriz de Carinha de 

Anjo nesta segunda-feira (21), a conversa das duas discutia 

dicas para ser um youtuber, mas acabou causando um divertido 

choque de gerações. 

Quando Fernanda tentou usar “sambando na cara da 

sociedade”, aprendeu com Maísa que a atual forma de 

expressar esse sentimento é dizer “pisa menos”. Fernanda pediu 

então para que a jovem atualizasse seu vocabulário de gírias 

mandando dicas pelo Whatsapp.  

O encontro de gerações serviu também para Fernanda ensinar 

gírias velhas para Maísa. Ao ouvir “guere guere” e mostrar que 

não havia entendido, Fernanda comemorou: “Ah, viu? Eu 

lancei uma gíria.” 

 (http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/imagem-e-

som/noticia/2017/08/22/choque-de-geracoes-maisa-silva-

ensina-girias-para-fernanda-souza-302798.php) 

 

01- Pela leitura do texto, depreende-se que o choque de 

gerações: 

 

A. Existiu por que a Fernanda não procurou conhecer a 

linguagem da adolescente a tempo de fazer a entrevista. 

B. Deu-se devido à fuga do tema inicial da entrevista, que 

até então versaria apenas sobre a profissão de 

blogueira. 

C. Foi intencional, já que claramente a entrevista foi 

direcionada para ter esse tom leve e descontraído. 

D. Surgiu ao acaso, fruto da surpresa da entrevistadora 

com uma expressão usada por Maísa. 

E. É comum diante do abismo cronológico que há entre 

personalidades da antiga TV e jovens de fama virtual. 

 

02- O vocábulo “sextando”: 

 

A. É a forma coloquial de se conjugar o verbo primitivo 

“sextar”. 

B. Não é forma dicionarizada, sendo portanto, 

inclassificável. 

C. É a forma no gerúndio do verbo “sextar” 

D. É substantivo comum de dois gêneros. 

E. Surgiu do acréscimo de prefixo gerador de formas 

verbais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

03- Quando Fernanda tentou usar “sambando na cara da 

sociedade”, aprendeu com Maísa que a atual forma de 

expressar esse sentimento é dizer “pisa menos”. 

O trecho destacado revela: 

 

A. Que pelo seu caráter efêmero, as gírias nunca devem 

ser usadas em contextos formais. 

B. Que expressões que normalmente não fariam sentido, 

podem adquirir significado quando incorporadas ao uso 

da linguagem. 

C. Que cada falante de uma língua pode optar por meio de 

qual gíria se expressar sem que isso cause grande 

desentendimento. 

D. Que a dinâmica social dificulta a apreensão das 

palavras informais e dos neologismos, por isso devem 

ser evitados. 

E. Uma marca inconfundível de que grupos 

marginalizados e minorias desenvolvem 

intencionalmente uma linguagem própria, 

incompreensível aos demais. 

 

Não as matem 
 

Esse rapaz que, em Deodoro, quis matar a ex-noiva e suicidou-

se em seguida, é um sintoma da revivescência de um 

sentimento que parecia ter morrido no coração dos homens: o 

domínio, quand même, sobre a mulher. O caso não é único. Não 

há muito tempo, em dias de carnaval, um rapaz atirou sobre a 

ex-noiva, lá pelas bandas do Estácio, matando-se em seguida. 

Todos esses senhores parece que não sabem o que é a vontade 

dos outros. Não sei se se julgam muito diferentes dos ladrões à 

mão armada; mas o certo é que estes não nos arrebatam senão o 

dinheiro, enquanto esses tais noivos assassinos querem tudo 

que é de mais sagrado em outro ente, de pistola na mão. De 

resto, semelhantes cidadãos são idiotas. É de supor que, quem 

quer casar, deseje que a sua futura mulher venha para o tálamo 

conjugal com a máxima liberdade, com a melhor boa vontade, 

sem coação de espécie alguma, com ardor até, com ânsia e 

grandes desejos; como e então que se castigam as moças que 

confessam não sentir mais pelos namorados amor ou coisa 

equivalente? O esquecimento de que elas são, como todos nós, 

sujeitas, a influências várias que fazem flutuar as suas 

inclinações, as suas amizades, os seus gostos, os seus amores, é 

coisa tão estúpida, que, só entre selvagens deve ter existido. 

Todos os experimentadores e observadores dos fatos morais 

têm mostrado a inanidade de generalizar a eternidade do amor. 

Pode existir, existe, mas, excepcionalmente; e exigi-la nas leis 

ou a cano de revólver, é um absurdo tão grande como querer 

impedir que o sol varie a hora do seu nascimento. Deixem as 

mulheres amar à vontade. Não as matem, pelo amor de Deus! 

27/01/1915 

(http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000173.p

df) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/imagem-e-som/noticia/2017/08/22/choque-de-geracoes-maisa-silva-ensina-girias-para-fernanda-souza-302798.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/imagem-e-som/noticia/2017/08/22/choque-de-geracoes-maisa-silva-ensina-girias-para-fernanda-souza-302798.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/imagem-e-som/noticia/2017/08/22/choque-de-geracoes-maisa-silva-ensina-girias-para-fernanda-souza-302798.php
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000173.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000173.pdf
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04- Considere as afirmações abaixo e depois assinale a 

alternativa correta: 

 

I. O autor descreve episódios de feminicídio e faz um 

apelo contra esse tipo de crime. 

II. Afirma que é compreensível que se dê cabo à vida de 

uma esposa infiel, porém daquela que é verdadeira e 

rompe o compromisso, não. 

III. Questiona a preponderância do machismo nas relações 

amorosas. 

 

Estão de acordo com o pensamento do autor da crônica, o 

exposto em: 

 

A. I 

B. I e III 

C. II e III 

D. II 

E. I, II e III 

 

05- Assinale a alternativa INCORRETA sobre a análise do 

texto “Não as matem”: 

 

A. Questiona a mimese romântica e clama pela igualdade 

entre homens e mulheres nas relações amorosas. 

B. Incita o respeito aos sentimentos femininos como forma 

de rever as reações dos homens ao fim de um 

relacionamento. 

C. Utiliza uma linguagem coloquial para os padrões da 

época e aborda em suas linhas a temática social 

observada. 

D. A crônica mantém a coerência temática necessária para 

a abordagem de um tema pouco convencional para a 

época. 

E. Por ser uma crônica, deveria tratar de temas mais leves 

e cotidianos de forma bem-humorada, deixando de lado 

o tom de jornalismo policial. 

 

06- Em qual dos trechos o acento grave foi omitido ficando a 

expressão em desacordo com a norma padrão da língua 

portuguesa? 

 

A. “A beira do default, Venezuela enfrenta dia crucial 

com os credores.” 

B. “Crise técnica, treinador incompatível...As razões que 

levaram a Itália a ficar de fora da Copa.” 

C. “Gregório Duvivier registra abordagem da PF a 

Picciani” 

D. “Policial federal vai a júri popular por morte de 

corretor de imóveis.”  

E. “Mulheres protestavam no fim da tarde desta segunda-

feira (13), contra a PEC 181” 

 

 
(http://www.willtirando.com.br/wp-content/uploads/2017/11/O-

COPO.jpg) 

 

07- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Túmulo – todas as proparoxítonas devem ser 

acentuadas. 

B. Também – oxítona terminadas em „a‟, „e‟ e „o‟ tônicos 

recebem acento seguidas ou não de „s‟. 

C. Sério – paroxítonas terminadas em ditongo crescente 

perderam a acentuação de acordo com o Novo Acordo 

Ortográfico. 

D. Você – monossílabos tônicos devem sempre ser 

acentuados. 

E. Expressão – perde o acento tônico quando flexionada 

para o plural. 

 

08- Em qual dos trechos foi feita uma alteração que gerou 

desacordo com as regras de concordância verbal/nominal da 

norma padrão da língua portuguesa? 

 

A. “Aposto que há umas duas semanas não para de pipocar 

nas suas redes postagens sobre Stranger Things.” 

B. “Cansada de ficar por fora da mais nova moda das 

séries, resolvi dedicar um domingo todo à destrinchar a 

história. Agora, venho aqui convencer vocês a fazer o 

mesmo.” 

C. “A história se passa nos anos 80 e retrata um 

acontecimento sombrio em uma pequena cidade dos 

Estados Unidos.” 

D. “O foco principal de Stranger Things (Coisas 

desconhecidas, em uma tradução literal) é um grupo de 

quatro amigos com 10 anos.” 

E. “Um dia, Will, um deles, some. Como os amigos são 

muito unidos, resolvem fazer uma missão de busca 

paralela à da polícia.” 

 

 

https://oglobo.globo.com/economia/a-beira-do-default-venezuela-enfrenta-dia-crucial-com-os-credores-22062641
https://oglobo.globo.com/economia/a-beira-do-default-venezuela-enfrenta-dia-crucial-com-os-credores-22062641
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,gregorio-duviviver-registra-abordagem-da-pf-a-picciani,70002083935
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,gregorio-duviviver-registra-abordagem-da-pf-a-picciani,70002083935
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/policial-federal-vai-a-juri-popular-por-morte-de-corretor-de-imoveis-durante-briga-de-transito-em-campinas.ghtml
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/policial-federal-vai-a-juri-popular-por-morte-de-corretor-de-imoveis-durante-briga-de-transito-em-campinas.ghtml
http://www.willtirando.com.br/wp-content/uploads/2017/11/O-COPO.jpg
http://www.willtirando.com.br/wp-content/uploads/2017/11/O-COPO.jpg
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(https://thekingw.wordpress.com/2010/08/15/dia-do-solteiro/) 

 

09- No quadrinho acima podemos localizar: 

 

A. Precisão no emprego das vírgulas. 

B. Obediência total aos ditames da norma padrão. 

C. Excesso de coloquialidade que impossibilitou a 

comunicação entre os falantes. 

D. Mais de um desvio de regência. 

E. Ausência de erros de grafia. 

 

10- Considerando a informalidade do texto acima, qual das 

reescritas abaixo traz uma conjunção que confere valor 

semântico explicativo à oração? 

 

A. “Não vai dar, logo eu que combinei de ir no cinema 

com a minha mulher...” 

B. “Não vai dar, embora eu combinei de ir no cinema com 

a minha mulher...” 

C. “Mas hoje faço dois anos com a minha...” 

D. “Que pena, será aniversário da minha sogra.” 

E. “Que pena, pois é aniversário da minha sogra.” 

 

 

05 QUESTÕES DE NOÇÕES BÁSICAS DE 

INFORMÁTICA  

 

11- No Internet Explorer, para fechar uma aba, basta clicar no 

“x” que aparece na aba ou pressione: 

 

A. [Ctrl] e [N] ou [Ctrl]+[F1] 

B. [Ctrl] e [F] ou [Ctrl]+[F5] 

C. [Ctrl] e [F] ou [Ctrl]+[F7] 

D. [Ctrl] e [A] ou [Ctrl]+[F5] 

E. [Ctrl] e [W] ou [Ctrl]+[F4] 

 

12- Como Atalho do Windows 7, utilizando o conjunto Tecla 

Windows +  Tab pode-se: 

 

A. Maximizar janelas. 

B. Fixar janelas à direita. 

C. Mover a janela para o monitor da esquerda. 

D. Minimiza ou restaura todas janelas, exceto a que 

estiver em destaque. 

E. Aero Flip (Alternar entre os programas abertos). 

 

13- No PowerPoint2010, dos modelos de gráficos para ilustrar 

e comparar dados, o apresentado abaixo refere-se a gráfico do 

tipo: 

 

 
 

A. Linha 

B. Barra 

C. Área 

D. X Y (Dispersão) 

E. Ações 

 

14- É usada para abandonar um programa, ou cancelar um 

comando.  

 

A. Tab 

B. CapsLook 

C. Shift 

D. Esc 

E. Alt 

 

15- No Google, para pesquisar por tipo de arquivo, pesquise 

por tipos específicos de arquivos, como PDF, PPT, ou XLS, 

adicionando _______ e a abreviação de três letras. 

 

A alternativa que preenche corretamente a lacuna é: 

 

A. projecttype: 

B. filetype: 

C. related: 

D. define: 

E. arquivetype: 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Uma das funções da vigilância epidemiológica - VE é a 

coleta de dados. São tipos de coletas de dados da VE, 

EXCETO: 

 

A. Demográficos 

B. Ambientais 

C. Natalidade 

D. Socioeconômico 

E. Surtos e epidemias  

 

17 – O Haemophilus ducreyi é um agente etiológico de: 

 

A. Gonorréia 

B. Sífilis 

C. Cancro Mole 

D. Uretrite Não-gonocóccia  (UNG) 

E. Herpes Genital 
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18 – A moleira é importante para que a cabeça do bebê 

continue crescendo, acompanhando o crescimento do cérebro. 

Ela vai se fechando aos poucos, num processo que só se 

completa por volta dos: 

 

A. 6 meses de vida. 

B. 12 meses de vida. 

C. 18 meses de vida. 

D. 24 meses de vida. 

E. 36 meses de vida. 

 

19 – Quanto à cicatrização da pele após a aplicação da vacina 

BCG, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os bebês devem tomar a vacina BCG, de preferência 

ainda na maternidade ou no primeiro mês de vida. 

B. Em torno da segunda semana após a aplicação, é 

possível palpar-se uma pequena área endurecida. 

C. Da quinta à sexta semana, o centro da área endurecida 

começa a amolecer, formando uma crosta (casca). 

D. Quando a crosta formada pela aplicação da BCG cai, 

deixa em seu local uma pequena lesão, que desaparece 

lentamente entre a 8ª e a 10ª semana. Em alguns casos, 

a cicatrização é mais demorada, podendo se prolongar 

até o quarto mês, raramente além do sexto mês. 

E. Apenas os bebês que não tiverem a marca (cicatriz) da 

vacina BCG no braço, após doze meses da aplicação 

da vacina. 

 

20 – As carnes e leguminosas são importantes para o 

crescimento e recuperação das células do corpo. Estão entre 

estes, EXCETO: 

 

A. Miúdos 

B. Milho 

C. Lentilha 

D. Frango 

E. Feijão 

 

21 – Se durante uma visita domiciliar constata-se que há uma 

criança com diarreia, deve-se buscar saber, essencialmente, 

EXCETO: 

 

A. A idade e sexo do acometido. 

B. Há quantos dias está com diarreia e o número de vezes 

ao dia de evacuação. 

C. Se há presença de sangue nas fezes. 

D. Se também está com febre, vômito e há quantos dias. 

E. Analisar o entorno do domicílio, se a família utiliza 

água tratada, se tem acesso a esgotamento sanitário. 

 

22 – São objetivos primordiais do pré-natal, EXCETO: 

 

A. Reduzir a mortalidade no parto e puerpério. 

B. Reduzir o número de abortos espontâneos. 

C. Reduzir a mortalidade de recém-nascidos e mortes 

prematuras. 

D. Diminuir o número de recém-nascidos de baixo peso, 

ou seja, abaixo de 3000g. 

E. Reduzir o número de partos prematuros. 

 

23 – Sobre os benefícios da  

reciclagem é INCORRETO afirmar: 

 

A. Evita o desmatamento. 

B. Evita o entupimento de bueiros e enchentes. 

C. Evita o esgotamento dos recursos naturais. 

D. Diminui a vida útil dos aterros sanitários. 

E. Reduz os custos da limpeza urbana. 

 

24 – Para realizar um bom trabalho como agente comunitário 

de saúde - ACS, precisa-se de, EXCETO: 

 

A. Conhecer o território. 

B. Conhecer só os problemas da comunidade, e não suas 

potencialidades de crescer e se desenvolver social e 

economicamente, pois isto cabe aos profissionais de 

maior hierarquia. 

C. Ser ativo e ter iniciativa. 

D. Gostar de aprender coisas novas. 

E. Agir com respeito e ética perante a comunidade e os 

demais profissionais. 

 

25 – O ACS deve, EXCETO: 

 

A. Identificar áreas e situações de risco individual e 

coletivo. 

B. Realizar aplicação de larvicidas.  

C. Encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre 

que necessário. 

D. Orientar as pessoas, de acordo com as instruções da 

equipe de saúde. 

E. Acompanhar a situação de saúde das pessoas, para 

ajudá-las a conseguir bons resultados. 

 

26 – São exemplos de pessoas em situação de risco de doenças, 

EXCETO: 

 

A. Crianças que estão desnutridas. 

B. Filhos de mães que fumam, bebem bebidas alcoólicas 

e usam drogas na gravidez. 

C. Acamados. 

D. Pessoas com deficiência que não têm acesso às ações e 

serviços de saúde, apenas para casos de diagnóstico, 

tratamento ou reabilitação. 

E. Pessoas em situação de violência. 

 

27 – O intervalo mínimo preconizado entre a primeira e 

segunda dose do rotavírus é de: 

 

A. Duas semanas. 

B. Quatro semanas. 

C. Oito semanas. 

D. Doze semanas. 

E. Seis semanas. 
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28 – São ações do ACS diante dos problemas nutricionais, 

EXCETO: 

 

A. Estimular a participação comunitária para ações que 

visem a melhoria dos hábitos alimentares. 

B. Identificar casos de situação de risco nutricional 

(obesidade, desnutrição, bulimia, anorexia nervosa) e 

orientar para procurar a Unidade Básica de Saúde - 

UBS. 

C. Identificar estratégias para melhoria do estado 

nutricional na comunidade e na família. 

D. Orientar, caso necessário, o uso de polivitamínicos 

básicos para melhora de apetite. 

E. Orientar para procurar a UBS nos casos em que há 

necessidade de orientação nutricional. 

 

29 – A busca de casos de pessoas com tuberculose deve ser 

feita, principalmente, entre os casos devidos abaixo, que não 

INCLUI: 

 

A. Portadores de tosse com produção de catarro há pelo 

menos quatro semanas ou que apresentem sintomas 

compatíveis com a tuberculose – sintomáticos 

respiratórios. 

B. Pessoas com história de tratamento anterior para 

tuberculose. 

C. Pessoas que convivem ou têm contato mais frequente 

(os comunicantes) com as pessoas com diagnóstico de 

tuberculose. 

D. Populações de risco: residentes/internos de presídios, 

manicômios, abrigos. 

E. Moradores em situação de rua. 

 

30 – Quanto à saúde bucal, são ações devidas ao ACS, 

EXCETO: 

 

A. Orientar a higienização da boca de forma correta. 

B. Orientar para procurar o serviço de saúde bucal 

regularmente para avaliação e tratamento conforme 

orientação do cirurgião-dentista. 

C. Orientar sobre alimentação saudável. 

D. Orientar para que evitem o uso de tabaco/derivados e 

demais drogas. 

E. Orientar para que as crianças menores de 6 anos e 

maiores de 6 meses, a usar creme dental com uma 

concentração maior de flúor, pois os mesmos são 

pacientes de maior risco. 

 

31 – Quando um ACS realiza uma visita domiciliar, deve-se, 

EXCETO: 

 

A. Identificar os moradores, por faixa etária, sexo e raça, 

ressaltando situações como gravidez, desnutrição, 

pessoas com deficiência etc. 

B. Perceber quais as orientações que as pessoas mais 

precisam ter para cuidar melhor da sua saúde e 

melhorar sua qualidade de vida. 

C. Identificar as famílias que necessitam de 

acompanhamento mais frequente ou especial. 

D. Orientar a população quanto ao uso correto dos 

medicamentos e a verificação da validade deles e 

aplicação de medicações de rotina do paciente, como 

insulina e heparina. 

E. Desenvolver ações que busquem a integração entre a 

equipe de saúde e a população do território de 

abrangência da unidade de saúde. 

 

32 – São relações comuns aos recém-nascidos, EXCETO: 

 

A. Alguns bebês podem nascer com as mamas 

aumentadas, devendo ser encaminhada a UBS. 

B. A barriga do bebê é alta e grande, e na respiração ela 

sobe e desce (respiração abdominal). 

C. O coto umbilical é esbranquiçado e úmido, que vai 

ficando seco e escuro, até cair. 

D. Os braços e pernas parecem curtos em relação ao 

corpo. 

E. Nas primeiras 24 horas de vida, os recém-nascidos 

eliminam o mecônio, depois as fezes se tornam 

esverdeadas e, posteriormente, amareladas e pastosas. 

 

33 – A vacina contra febre amarela é administrada em: 

 

A. Dose única 

B. 2 doses 

C. 3 doses 

D. 4 doses 

E. 5 doses 

 

34 – São ações adequadas para controle da dengue, EXCETO: 

 

A. Vistoriar a casa e o quintal, acompanhado pelo 

morador, para identificar locais de existência de 

objetos que sejam ou possam se transformar em 

criadouros de mosquito transmissor da dengue. 

B. Orientar e acompanhar o morador na retirada, 

destruição ou vedação de objetos que possam se 

transformar em criadouros de mosquitos. 

C. Encaminhar ao Agente de Combate a Endemias - ACE 

os casos de verificação de criadouros de difícil acesso 

ou que necessitem do uso de larvicidas/biolarvicidas. 

D. Comunicar à UBS e ao ACE a existência de 

criadouros de larvas e/ou do mosquito transmissor da 

dengue que dependam de tratamento 

químico/biológico, da interferência da vigilância 

sanitária ou de outras intervenções do poder público. 

E. Reunir semestralmente com o agente de controle de 

endemias e equipe da Unidade Básica de Saúde para 

planejar ações conjuntas, trocar informações sobre 

suspeitos de dengue que apresentam febre, evolução 

dos números de infestação por Aedes aegypti da área 

de abrangência, criadouros preferenciais e medidas 

que estão sendo ou deverão ser adotadas para melhorar 

a situação. 

 

35 – São doenças transmissíveis pelo ar, EXCETO: 

 

A. Sarampo 

B. Caxumba 

C. Febre tifoide 

D. Poliomielite 

E. Pneumonia 

http://www.epsjv.fiocruz.br/educacao-profissional-em-saude/profissoes/agente-de-combate-a-endemias
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36 – Quanto à forma adequada de abordagem da sexualidade no 

âmbito da educação é INCORRETO afirmar:  

 

A. Deve ser clara; para que seja tratada de forma simples 

e direta. 

B. Deve ser ampla; para não reduzir sua complexidade. 

C. Deve ser flexível; para permitir o atendimento a 

conteúdos e situações diversas. 

D. Deve ser direcionada apenas a crianças acima de 7 

anos, para que haja melhor entendimento. 

E. Deve ser Sistemática; para possibilitar aprendizagem e 

desenvolvimento crescentes. 

 

37 – São ações importantes para preservação do meio ambiente, 

EXCETO: 

 

A. Não realizar podas ilegais.  

B. Não colocar lixos em rios, lagos e outros ambientes 

aquáticos e, principalmente, preserve a mata em volta 

desses locais. 

C. Pescar apenas no período de piracema. 

D. Não comprar animais silvestres sem registro.  

E. Não jogar lixo no chão, importando-se sempre com o 

destino adequado dele.  

 

38 – São exemplos de pandemias, EXCETO: 

 

A. AIDS 

B. Febre amarela 

C. Tuberculose 

D. Gripe asiática 

E. Gripe espanhola 

 

39 – É um animal de baixo risco de transmitir a raiva para o 

humano: 

 

A. Morcego 

B. Cão 

C. Gato 

D. Bovino 

E. Coelho 

 

40 – O Brasil lamentavelmente apresenta regiões endêmicas de 

esquistossomose, os quais se distribuem nos Estados de, 

EXCETO: 

 

A. Minas Gerais 

B. Pernambuco 

C. São Paulo 

D. Paraíba 

E. Espírito Santo 

 

 

 


