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CÓD 103  -  AGENTE CONTÁBIL 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DESTE CADERNO 
  
 
1. Este Caderno contém a Prova Escrita/Objetiva abrangendo conteúdos de Língua 
Portuguesa (5 questões), Matemática (5 questões), Noções de Informática – MS 
Windows 7 (10 questões), Conhecimentos Específicos (15 questões) e Atualidades 
(5 questões),  
Verifique se o caderno tem algum erro, caso haja, comunique o (a) FISCAL DE SALA. 
2. Quando receber a FOLHA DE RESPOSTAS confira seu nome, seu número de 
inscrição e o cargo de opção. 
3. Assine à tinta (azul ou preta) no espaço próprio para assinatura. 
4. Use como rascunho a última folha deste CADERNO DE QUESTÕES.. 
5. A duração total da prova é de 3 horas. 
6. No período estabelecido para a realização da prova, está incluído o tempo 
necessário à transcrição das respostas para as FOLHAS DE RESPOSTAS. 
7. O CADERNO DE QUESTÕES deverá ser entregue juntamente com a FOLHA DE 
RESPOSTAS. 
8. Siga as instruções abaixo para preencher a FOLHA DE RESPOSTAS. 
 

 
AO TRANSFERIR AS RESPOSTAS PARA A FOLHA DE RESPOSTAS: 

 
1 -  Use apenas caneta  esferográfica   (tinta azul ou preta) 
2 - Preencha toda área reservada à opção correspondente    resposta  
solicitada em cada questão; 
3 -  Assinale apenas uma alternativa em cada questão. Sua resposta não 
será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões 
não assinaladas ou questões rasuradas. 
4 - A FOLHA DE RESPOSTAS não deve ser dobrada, amassada ou 
rasurada. 
5 - NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

 
9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até a entrega da  prova pelo 
último candidato. 
10. O Gabarito Oficial será divulgado até cinco dias úteis após a realização desta prova 
objetiva no site www.conselconcursos.com.br, onde também será disponibilizado um  
exemplar deste CADERNO DE QUESTÕES. 
 

 
CONSEL CONCURSOS 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
01. Em alguns nomes de lugares femininos não é 
correto utilizar a crase. Assinale a alternativa em 
que ocorre esse uso INCORRETO: 
 
(A) Simone foi à Itália. 
(B) Ludmila foi à Argentina. 
(C) Anita foi à Bahia. 
(D) Ivete foi à Londres. 
___________________________________________ 
 
 
02. Os sinônimos de assustado, sustentar, exilado 
e expulsão são respectivamente: 
 
(A) espavorido, suster, degredado e proscrição. 
(B) esbaforido, sustar, degradado e prescrição. 
(C) espavorido, sustar, degredado e proscrição. 
(D) esbaforido, sustar, degradado e proscrição. 
 
___________________________________________ 
 
 
03. A palavra caderno é um substantivo: 
 
(A) próprio, concreto, primitivo e simples. 
(B) comum, abstrato, derivado e composto. 
(C) comum, abstrato, primitivo e simples. 
(D) comum, concreto, primitivo e simples. 
___________________________________________ 
 
 
04. Assinale a frase gramaticalmente correta: 
 
(A) Quando recebe-o em minha sala, fico aterrorizado. 
(B) Em se tratando disto, podemos contar com ela. 
(C) Tudo fez-se como você organizou. 
(D) Por este processo, teriam-se obtido melhores 
dividendos. 
___________________________________________ 
 
 
05. Assinale o item em que há erro quanto à 
regência: 
 
(A) São essas as atitudes de que concordo. 
(B) Há pouco já lhe perdoei. 
(C) Informo-lhe de que paguei o almoço. 
(D) Costumo desobedecer a preceitos éticos. 
___________________________________________ 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 
06. Três cordas que medem respectivamente 24m, 
84m e 90m foram cortados em pedaços iguais e do 
maior tamanho possível. Então cada pedaço deve 
medir: 
 
(A) 4m 
(B) 6m 
(C) 14m 
(D) 15m 

___________________________________________ 
 
07. Doze padarias produzem 2000 pães em 80 
minutos. O tempo necessário para que metade 
dessas padarias produzam 4000 pães é de: 
 
(A) 320 min 
(B) 280 min 
(C) 240 min 
(D) 200 min 
___________________________________________ 
 
 
8. Uma máquina consegue embalar 420 balas 
dentro de 6 caixas. Na mesma proporção a 
quantidade de balas que cabem em 10 caixas é de: 
 
(A) 600 
(B) 660 
(C) 700 
(D) 760 
___________________________________________ 
 
 
9. São as raízes da equação x²+2x-8=0: 
 
(A) S = {1 e -5} 
(B) S = {7 e -1} 
(C) S = {1 e -1} 
(D) S = {2 e -4} 
___________________________________________ 
 
 
10. Um cliente tomou um empréstimo de R$ 200,00 
a juros simples de 5 % ao mês. No primeiro mês 
após contrair o empréstimo o cliente pagou 
R$100,00 e, no mês subsequente desse 
pagamento, liquidou a dívida. O valor desse último 
pagamento foi de: 
 
(A) R$ 110,00 
(B) R$ 112,50 
(C) R$ 115,50 
(D) R$ 120,00 
___________________________________________ 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
 
11. O comando que deve ser utilizado no 
Windows 7, versão em português, para reverter a 
exclusão indevida de um arquivo que estava 
localizado em Documentos é: 
 
(A) Ctrl + V 
(B) Ctrl + Z 
(C) Ctrl + N 
(D) Ctrl + D 
___________________________________________ 
 
 
12. O comando que deve ser utilizado no 
Windows 7, versão em português, para salvar a 
página atual é: 
 



(A) Crtl + S 
(B) Crtl + V 
(C) Crtl + Z 
(D) Crtl + N 
___________________________________________ 
 
 
13. Assinale a alternativa INCORRETA em relação 
a manipulação de pastas e arquivos no MS 
Windows 7: 
 
(A) Tanto o nome de arquivos quanto nomes de 
pastas só podem conter até 255 caracteres. 
(B) A extensão, geralmente associada a um arquivo, 
auxilia a identificar o tipo de arquivo e o programa que 
consegue executá-lo. 
(C) O MS Windows é Case-Sentitive, ou seja, ele faz 
diferença entre minúsculas e maiúsculas, ao definir o 
nome de pastas e arquivos. 
(D) O nome de um arquivo não pode conter os 
caracteres: | * / \ :   < > ? 
___________________________________________ 
 
 
14. Em um computador cujo sistema operacional 
Windows 7 em português está instalado, é 
possível: 
 
(A) conectar-se a um computador remoto com 
Windows. Esse computador deve estar ligado, ter uma 
conexão de rede, ter a Área de Trabalho Remota 
habilitada e o acesso à rede deve estar permitido, 
dentre outras restrições. 
(B) abrir a Transferência Fácil do Windows, um guia 
passo a passo para transferir arquivos e configurações 
para outro computador, usando uma conta de usuário 
qualquer. 
(C) conectar-se a qualquer outro computador com 
Windows e usar todos os programas e arquivos, 
bastando apenas habilitar o serviço de Conexão de 
Acesso Remoto. 
(D) utilizar o Painel de Controle para alterar as 
configurações do Windows. A única forma de acesso 
ao Painel de Controle é clicar na Área de Trabalho 
com o botão direito do mouse e, no menu que se abre, 
clicar em Painel de Controle. 
___________________________________________ 
 
 
15. Um usuário do sistema operacional Windows 7 
em português está manipulando arquivos com 
extensão .xls. Esses arquivos estão associados a 
aplicativos do tipo: 
 
(A) log de banco de dados. 
(B) planilha eletrônica. 
(C) apresentação de slides. 
(D) documentos do word. 
___________________________________________ 
 
 
16. Caso um arquivo armazenado no pen drive seja 
arrastado para a Lixeira da Área de Trabalho (No 
MS-Windows): 
 

(A) esse arquivo será excluído do pen drive mas será 
possível recuperá-lo da Lixeira da Área de Trabalho. 
(B) uma cópia desse arquivo será criada na Lixeira da 
Área de Trabalho. 
(C) esse arquivo será transferido para a Lixeira da 
Área de Trabalho. 
(D) será apresentada uma mensagem solicitando a 
confirmação da exclusão permanente do arquivo. 
___________________________________________ 
 
 
17. Um usuário de computador (no MS Windows 
7.0) que desejar mudar ou se posicionar para um 
diretório, ele vai utilizar o comando: 
 
(A) cat. 
(B) cd. 
(C) exe. 
(D) rd. 
___________________________________________ 
 
 
18. No Windows 7 há disponível um local central 
que o usuário pode usar para definir as 
configurações e os programas de acessibilidade 
disponíveis e, embora haja diversos recursos 
disponíveis na Central de Facilidade de Acesso, 
NÃO é oferecido: 
 
(A) o programa Lupa, que permite a ampliação da tela 
para facilitar a leitura. Além disso, as cores podem ser 
ajustadas para melhorar a visualização. 
(B) o programa Teclado Virtual, que permite o uso do 
mouse ou de outro dispositivo para interagir com um 
teclado exibido na tela. 
(C) o programa Calibra, que permite configurar a tela 
para entrada por toque, caneta ou pelo piscar de 
olhos, de forma a facilitar a interação do usuário com o 
uso das mãos em um tablet PC. 
(D) recursos que permitem substituir os sons do 
sistema por alertas visuais e exibir legendas de texto 
para o diálogo falado em programas de multimídia. 
___________________________________________ 
 
 
19. Caso um usuário do sistema operacional 
Microsoft Windows 7 deseje que um determinado 
software seja executado automaticamente, em 
determinados dias e horários, poderá fazê-lo por 
meio da ferramenta denominada: 
 
(A) Firmware. 
(B) Equation editor. 
(C) Agendador de tarefas. 
(D) Desfragmentador de disco. 
___________________________________________ 
 
 
20. Para excluir de forma permanente um 
determinado arquivo, um usuário poderá utilizar a 
tecla     DELETE, que enviará o arquivo para a 
lixeira do sistema. Depois desse comando é 
possível esvaziar a lixeira apagando-o 
definitivamente. Esse procedimento também é 
possível utilizando atalhos com o teclado. O 



comando de atalho permite excluir de forma 
permanentemente um arquivo é a combinação de: 
 
(A) CTRL + DELETE 
(B) SHIFT + DELETE 
(C) TABS + DELETE 
(D) ALT + DELETE 
___________________________________________ 
 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 
21. Segundo o parágrafo único do artigo 11 da Lei 
2348/2004, alterada pelas Leis 3379/2014 e 
3744/2018 o Conselho de Administração do 
IPREMA será constituído por sete membros 
titulares e respectivos suplentes, todos servidores 
efetivos estáveis, indicados na seguinte 
conformidade: 
 
I - dois servidores indicados pelo Chefe do 
Executivo; 
II - dois servidor indicado pela Mesa da Câmara 
Municipal; 
III - dois servidores eleitos pelos servidores 
efetivos ativos; 
IV - dois representantes dos aposentados e 
pensionistas, por estes eleitos. 
 
É (são) INCORRETA (s) as mencionadas em: 
 
(A) I e II. 
(B) II apenas. 
(C) IV apenas. 
(D) II e IV. 
___________________________________________ 
 
 
22. Segundo o § 4º do artigo 11 da Lei 2348/2004, 
alterada pelas Leis 3379/2014 e 3744/2018 o 
Conselho Administrativo do IPREMA reunir-se-á 
ordinariamente: 
 
(A) nos meses de janeiro, março, maio, julho, 
setembro e novembro. 
(B) nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto e 
dezembro. 
(C) mensalmente. 
(D) março, julho, setembro e dezembro. 
___________________________________________ 
 
 
23. Segundo o § 4º do artigo 11 da Lei 2348/2004, 
alterada pelas Leis 3379/2014 e 3744/2018 o 
Conselho Administrativo do IPREMA reunir-se-á 
extraordinariamente quando convocado: 
 
(A) Pelo Presidente ou um terço dos membros 
titulares. 
(B) Pelo Presidente ou dois terços dos membros 
titulares. 
(C) Pelo Presidente e ou dois terços dos membros 
totais (titulares e suplentes). 
(D) Por dois terços dos membros titulares somente. 
__________________________________________ 

 
 
24. No Sistema AUDESP o ato administrativo 
precário através do qual o Poder Público transfere 
a execução de serviços públicos à particulares é 
definido por: 
 
(A) Permissão. 
(B) Registro de Preço. 
(C) PPP Patrocinada. 
(D) Concessão. 
___________________________________________ 
 
 
25. Segundo a Lei Nº. 8.429/92 o ato de doar à 
pessoa física ou jurídica bem como ao ente 
despersonalizado, ainda que de fins educativos ou 
assistências, bens, rendas, verbas ou valores do 
patrimônio de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância 
das formalidades legais e regulamentares 
aplicáveis à espécie caracteriza-se como 
Improbidade Administrativa que: 
 
(A) Causam prejuízo ao erário. 
(B) Importam Enriquecimento Ilícito. 
(C) São Decorrentes de Concessão ou Aplicação 
Indevida de Benefício Financeiro ou Tributário. 
(D) Atentam Contra os Princípios da Administração 
Pública. 
___________________________________________ 
 
 
26. Segundo o Artigo 13 da Lei Nº. 8429/92, a 
posse e o exercício de agente público ficam 
condicionados à apresentação de declaração dos 
bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado, a fim de ser arquivada no serviço de 
pessoal competente. 
 
Observe as afirmações a seguir: 
 
I. A declaração compreenderá imóveis, móveis, 
semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer 
outra espécie de bens e valores patrimoniais, 
localizado no País ou no exterior, e, quando for o 
caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do 
cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras 
pessoas que vivam sob a dependência econômica 
do declarante, excluídos apenas os objetos e 
utensílios de uso doméstico. 
II. A declaração de bens será anualmente 
atualizada e na data em que o agente público 
deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou 
função. 
III. Será punido com a pena de demissão, a bem do 
serviço público, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, o agente público que se recusar a prestar 
declaração dos bens, dentro do prazo 
determinado, ou que a prestar falsa. 
IV. O declarante, a seu critério, poderá entregar 
cópia da declaração anual de bens apresentada à 
Delegacia da Receita Federal na conformidade da 
legislação do Imposto sobre a Renda e proventos 
de qualquer natureza, com as necessárias 



atualizações, para suprir a exigência contida na 
Lei. 
 
São corretas as afirmações contidas em: 
 
(A) I, II e III, somente. 
(B) II, III e IV, somente. 
(C) II e IV, somente. 
(D) I, II, III e IV. 
___________________________________________ 
 
 
27. Considere as leis a seguir: 
 
I. Lei Nº. 8.429/92 
II. Lei Nº. 8.666/93 
III. Lei Nº. 10.520/02 
IV. Lei Nº. 4.320/64 
V. Lei Nº. 101/00 
 
São essenciais para o conhecimento do Agente 
Previdenciário do Instituto de Previdência do 
Município de Mairiporã as assinaladas em: 
 
(A) I, II e III, somente. 
(B) I, II, III e IV, somente 
(C) II, III, IV e V, somente. 
(D) I, II, III, IV e V. 
___________________________________________ 
 
 
28. Sobre a Lei 10.520/02 é correto afirmar que: 
 
(A) Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional e 
dá outras providências. 
(B) Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. 
(C) Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 
denominada pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns, e dá outras providências. 
(D) Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal. 
___________________________________________ 
 
 
29. Com relação ao artigo 3º da Lei Nº. 10.520/02, a 
fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
 
 I - a autoridade competente justificará a 
necessidade de contratação e definirá o objeto do 
certame, as exigências de habilitação, os critérios 
de aceitação das propostas, as sanções por 
inadimplemento e as cláusulas do contrato, 
inclusive com fixação dos prazos para 
fornecimento; 
II - a definição do objeto deverá ser precisa, 
suficiente e clara, vedadas especificações que, por 

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, 
limitem a competição; 
III - dos autos do procedimento constarão a 
justificativa das definições referidas no inciso I 
deste artigo e os indispensáveis elementos 
técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem 
como o orçamento, elaborado pelo órgão ou 
entidade promotora da     licitação, dos bens ou 
serviços a serem licitados;  
IV - a autoridade competente designará, dentre os 
servidores do órgão ou entidade promotora da 
licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, 
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento 
das propostas e lances, a análise de sua 
aceitabilidade e sua classificação, bem como a 
habilitação e a adjudicação do objeto do certame 
ao licitante vencedor. 
 
Estão corretas as afirmações apresentadas em: 
 
(A) II, III e IV, somente. 
(B) I, III e IV, somente. 
(C) II, III, somente. 
(D) I, II, III e IV. 
___________________________________________ 
 
 
30. A Lei que estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências é a: 
 
(A) Lei Nº. 8.666/93 
(B) Lei Nº. 10.520/02 
(C) Lei Nº. 4.320/64 
(D) Lei Nº. 101/00 
___________________________________________ 
 
 
31. De acordo com a Lei Nº. 4320/64, integrarão a 
Lei do Orçamento, EXCETO: 
 
(A) Sumário geral da receita por fontes e das receitas 
por funções do Governo. 
(B) Quadro discriminativo da receita por fontes e 
respectiva legislação. 
(C) Quadro das dotações por órgãos do Governo e da 
Administração 
(D) Quadro demonstrativo da Receita e Despesa 
segundo as Categorias Econômicas. 
___________________________________________ 
 
 
32. De acordo com a Lei Nº. 4320/64 as 
Transferências de Capital são discriminadas ou 
especificadas da seguinte forma: 
 
(A) Serviços em Regime de Programação Especial, 
Equipamentos e Instalações, Material Permanente, 
Participação em Constituição ou Aumento de Capital 
de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas e 
Obras Públicas. 
(B) Pessoal Civil, Pessoal Militar, Material de 
Consumo, Serviços de Terceiros e Encargos diversos. 
(C) Amortização da Dívida Pública, 
Auxílios para Obras Públicas, 
Auxílios para Equipamentos e Instalações, 



Auxílios para Inversões Financeiras e 
Outras Contribuições. 
(D) Subvenções Econômicas, Inativos, Pensionistas, 
Salário Família e Abono Familiar. 
 
___________________________________________ 
 
 
33. De acordo com a Lei Nº. 8.666/93, define-se 
ALIENAÇÃO como: 
 
(A) toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 
(B) toda transferência de domínio de bens a terceiros. 
(C) o seguro que garante o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas por empresas em licitações e 
contratos. 
(D) quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo de unidades determinadas. 
___________________________________________ 
 
 
34. Das alternativas a seguir, todas são 
modalidades de licitação, EXCETO: 
 
(A) orçamento. 
(B) convite. 
(C) concurso. 
(D) leilão. 
___________________________________________ 
 
 
35. É dispensável a licitação todas as alternativas 
a seguir, EXCETO: 
 
(A) nos casos de guerra ou grave perturbação da 
ordem. 
(B) nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo 
ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, somente bens 
públicos e somente para os itens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 
para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência 
da emergência ou calamidade. 
(C) quando a União tiver que intervir no domínio 
econômico para regular preços ou normalizar o 
abastecimento. 
(D) nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros 
gêneros perecíveis, no tempo necessário para a 
realização dos processos licitatórios correspondentes, 
realizadas diretamente com base no preço do dia. 
 
___________________________________________ 
 

 
ATUALIDADES 

 
 
36. Entre os meses de Junho e Julho, ocorreu a 
Copa do Mundo de Futebol, evento organizado 
pela FIFA e transmitido para todo o planeta. Nessa 
edição, o placar da final foi: 

 
(A) França 2 X 0 Bélgica. 
(B) Bélgica 4 X 2 França. 
(C) França 2 X 0 Croácia. 
(D) França 4 X 2 Croácia. 
___________________________________________ 
 
 
37. Em maio, o Brasil quase entrou em colapso por 
falta de combustíveis e abastecimento em virtude 
da greve dos caminhoneiros, que interditaram 
estradas pelo país e causou impactos econômicos 
refletidos ao longo dos meses seguintes. Segundo 
o movimento dos grevistas, a principal 
reinvindicação era: 
 
(A) A liberação dos pedágios durante o período 
noturno visando reduzir custos de frete. 
(B) A redução nos preços da tabela de frete mínimo. 
(C) A redução do preço da gasolina.  
(D) A diminuição do preço do óleo diesel. 
___________________________________________ 
 
 
38. O primeiro dia do mês de maio foi marcado por 
uma tragédia no centro de São Paulo. Após um 
incêndio que se iniciou no quinto andar e se 
alastrou por toda a construção, o edifício Wilton 
Paes de Almeida desabou, levando a morte de 
adultos e crianças que ali viviam. Sobre esse 
evento é INCORRETO afirmar: 
 
(A) O prédio pertencia a União e estava cedido a 
Prefeitura de São Paulo. 
(B) O edifício havia sido classificado como 
em situação de risco devido a seu estado de 
conservação. 
(C) O prédio, que já foi sede de um grande banco e da 
Polícia Federal pertencia a Prefeitura de São Paulo e 
estava em processo de doação para o Governo 
Federal. 
(D) O edifício era ocupado por famílias organizadas 
pelo Movimento Social de Luta por Moradia (MSLM). 
___________________________________________ 
 
 
39. No início do mês de julho de 2018, o Supremo 
Tribunal Federal afastou do cargo um Ministro do 
Governo Temer suspeito de participar de um 
esquema de concessões irregulares de registros 
sindicais junto ao Ministério. O então ministro e o 
respectivo Ministério eram: 
 
(A) Caio Luiz de Almeida Vieira de Mello, Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. 
(B) Helton Yomura, Ministério do Trabalho. 
(C) Sérgio Bermudes, Ministério do Desenvolvimento 
Social. 
(C) Cristiane Brasil, Ministério do Trabalho. 
___________________________________________ 
 
 
40. No dia 05 de Julho foi sancionada a Lei que 
proíbe o uso de canudos plásticos em quiosques, 
bares e restaurantes. A medida estipula uma multa 
de até R$ 3 mil reais aos estabelecimentos que 



descumprirem a lei e o valor pode ser multiplicado 
em caso de reincidência. Em vez de plástico, a 
medida determina o uso de canudos feito de 
materiais biodegradáveis. Essa medida foi iniciada 
e é válida: 
 
(A) Para a cidade do Rio de Janeiro. 
(B) Para o estado do Rio de Janeiro. 
(C) Para o estado de São Paulo. 
(D) Para todo o país. 
 
 
 
 

            BOA SORTE! 


