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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

Voluntários buscam ajuda para levar ações para o Sertão 

 

O projeto Ciranda Sertaneja, que leva atividades de 

educação e saúde aos moradores de Inajá, no Sertão de 

Pernambuco, pede ajuda para desenvolver as ações. Sem fins 

lucrativos, o grupo criado em 2015 atende aproximadamente 350 

moradores da cidade, que se destaca por uma baixa nota no 

ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Quem 

quiser ajudar os voluntários pode realizar doações acessando 

uma vaquinha virtual aberta para arrecadar fundos. 

              Todos os recursos arrecadados serão usados para auxiliar 

no apoio logístico e na compra de materiais para as ações. Mais 

informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone 81 

9.9695-2409  ou nas redes sociais do  Ciranda Sertaneja. 

      A rede de 

solidariedade oferece atividades lúdicas e contação de histórias. 

Doação de livros, material escolar, reforma de escolas, oficinas e 

capacitação de professores, também estão na lista. Na área da 

saúde, o projeto oferece atendimento de pediatria e odontologia. 
 

(https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2019/09/24/NWS,11715
5,70,449,NOTICIAS,2190-VOLUNTARIOS-BUSCAM-AJUDA-PARA-

LEVAR-ACOES-PARA-SERTAO.aspx Acesso em 15/10/2019) 

 

01- O objetivo central do texto é: 

 

A. Arrecadar fundos para a realização concreta de ativida-

des educacionais e de saúde num município do Sertão 

pernambucano a fim de proporcionar melhorias. 

B. Divulgar as ações de voluntários no Sertão de Pernam-

buco com atividades específicas para a melhoria apenas 

na área de saúde da região. 

C. Informar à sociedade as lutas realizadas pelos sertanejos 

para  uma melhor saúde e educação do interior do Estado 

pernambucano. 

D. Convencer as autoridades governamentais e a sociedade 

brasileira da importância da saúde e da educação para a 

transformação social dos sertanejos. 

E. Denunciar as ações de voluntários que agem de maneira 

enganosa ao arrecadar fundos para o projeto desconhe-

cido pela população do sertão de Pernambuco.  

 

02-  A expressão destacada em “... pode realizar doações 

acessando uma vaquinha virtual aberta para arrecadar fundos.”, 

possui, de acordo com o contexto apresentado no texto, uma 

relação que indica: 

 

A. Dúvida 

B. Consequência  

C. Explicação 

D. Finalidade 

E. Ordem 

  

 

 

 

 

 

 

03- No fragmento: “... que leva atividades de educação e saúde aos 

moradores de Inajá...”, tem-se em destaque um substantivo. 

Assinale a alternativa em que o termo destacado também se 

denomina como substantivo. 

 

A. “... pede ajuda para desenvolver as ações.” 

B. “Sem fins lucrativos...” 

C. “... se destaca por uma baixa nota...” 

D. “Quem quiser ajudar os voluntários...” 

E. “... pode realizar doações acessando uma vaquinha vir-

tual...” 

 

04- Em: “Todos os recursos arrecadados serão usados para 

auxiliar no apoio logístico...”, a palavra destacada pertence à 

seguinte categoria gramatical: 

 

A. Pronome indefinido 

B. Pronome demonstrativo 

C. Advérbio de intensidade 

D. Advérbio de afirmação 

E. Artigo indefinido 

 

05- Em: “... e contação de histórias.” , o termo destacado é 

acentuado pela mesma regra da palavra: 

 

A. ‘lúdicas’ 

B. ‘Inajá’ 

C. ‘voluntários’ 

D. ‘logístico’ 

E. ‘também’ 

 

06- Assinale a alternativa em que a ortografia foi empregada 

incorretamente:  

 

A. A palavra “contação” escreve-se com ‘Ç’,  da mesma 

forma que ‘sedução’. 

B. O termo “quiser”, é grafado com ‘S’, como também a pa-

lavra ‘mesada’. 

C. O  termo “baixa” é escrito com ‘X’, como também a pa-

lavra ‘deixa’. 

D. A palavra “projeto” escreve-se com ‘J’, da mesma forma 

que ‘jeitoso’ 

E. O vocábulo “realizar” é grafado com ‘Z’ da mesma 

forma que ‘azilo’. 

 

07- No trecho: “A rede de solidariedade oferece atividades 

lúdicas...”, o termo sublinhado exerce função de adjunto 

adnominal por caracterizar ou determinar o substantivo. Assinale 

a alternativa em que o termo em destaque também possui essa 

função: 

 

A. “... os recursos arrecadados serão usados...” 

B. “...  criado em 2015 atende aproximadamente...” 

C. “Doação de livros, material escolar...” 

D. “...para arrecadar fundos.” 

E. “...aproximadamente 350 moradores da cidade...” 

 

 

 

 

 

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vem-cirandar
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2019/09/24/NWS,117155,70,449,NOTICIAS,2190-VOLUNTARIOS-BUSCAM-AJUDA-PARA-LEVAR-ACOES-PARA-SERTAO.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2019/09/24/NWS,117155,70,449,NOTICIAS,2190-VOLUNTARIOS-BUSCAM-AJUDA-PARA-LEVAR-ACOES-PARA-SERTAO.aspx
https://www.folhape.com.br/noticias/noticias/cotidiano/2019/09/24/NWS,117155,70,449,NOTICIAS,2190-VOLUNTARIOS-BUSCAM-AJUDA-PARA-LEVAR-ACOES-PARA-SERTAO.aspx
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vem-cirandar
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vem-cirandar
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/vem-cirandar
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08- Assinale a alternativa cujo verbo sublinhado está empregado 

no modo subjuntivo, indicando uma ação duvidosa. 

 

A. “... também estão na lista.” 

B. “... Quem quiser ajudar os voluntários...” 

C. “... o projeto oferece atendimento...” 

D. “...serão usados para auxiliar no apoio logístico ...” 

E. “...pede ajuda para desenvolver as ações.” 

 

09- No período: “Doação de livros, material escolar, reforma de 

escolas, oficinas e capacitação de professores, também estão na 

lista.”, a pontuação está de acordo com a norma culta. Assinale a 

alternativa em que a pontuação também foi respeitada. 

 

A. O importante é, a solidariedade demonstrada, pelos vo-

luntários. 

B. São movimentos, discussões, disposição e ações admirá-

veis desses voluntários. 

C. Toda essa ação, engrandece, o projeto solidário.  

D. Uma rede de, solidariedade cresce, na região.  

E. O projeto atende à área da saúde, e da educação. 

 

10- No fragmento: “ Todos os recursos arrecadados serão usados 

para auxiliar no apoio logístico...” , a substituição do termo 

‘recursos’ por ‘verbas’, terá a seguinte concordância nominal: 

 

A. Todas as verbas arrecadada serão usados para auxiliar no 

apoio logístico... 

B. Toda  as verbas arrecadadas serão usadas para auxiliar no 

apoio logístico... 

C. Todas as verbas arrecadadas serão usada para auxiliar no 

apoio logístico... 

D. Todas as verbas arrecadadas serão usadas para auxiliar 

no apoio logístico... 

E. Todas a verbas arrecadadas serão usada para auxiliar no 

apoio logístico... 

 

11- No trecho: “... leva atividades de educação e saúde aos 

moradores de Inajá, no Sertão de Pernambuco...”, a expressão 

adverbial destacada indica uma circunstância: 

 

A. de tempo 

B. de lugar 

C. de intensidade 

D. de meio 

E. de modo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Disponível em: https://aduepb.com.br/2017/11/20/20-de-novembro-e-dia-da-

consciencia-negra/ Acesso em 17/10/2019 

 

12- A campanha publicitária tem por objetivo: 

 

A. Propagar a História do povo negro ausente do Brasil. 

B. Divulgar a História verdadeira do povo negro no Brasil. 

C. Intensificar a luta da resistência negra contra o racismo 

no Brasil. 

D. Destacar  principalmente a luta da mulher negra brasi-

leira. 

E. Criticar os movimentos da Consciência Negra realizados  

no Brasil. 

 

13- No trecho: “... mas não existe uma História do Brasil sem o 

povo negro.”, o verbo grifado está no singular, obedecendo às 

regras da concordância verbal. Assinale a alternativa em que o 

verbo em destaque também cumpre as exigências da 

concordância. 

 

A. Os negros buscam, em todo território brasileiro, o res-

peito à sua raça. 

B. Muitos  jovens negros, no Brasil, sofre diariamente o pre-

conceito racial. 

C. A luta por direitos iguais mostram a consciência do povo 

negro. 

D. A cor da pele não devem coibir a transformação social. 

E. A importância do povo negro para a História do  Brasil 

são inegável.  

 

14- Ao reescrever o fragmento: “Existe uma História do povo 

negro sem o Brasil...” no pretérito imperfeito do modo indicativo, 

a alternativa com a flexão verbal correta será:  

 

A. Existiu uma História do povo negro sem o Brasil... 

B. Existira uma História do povo negro sem o Brasil... 

C. Existisse uma História do povo negro sem o Brasil... 

D. Existirá uma História do povo negro sem o Brasil... 

E. Existia uma História do povo negro sem o Brasil... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aduepb.com.br/2017/11/20/20-de-novembro-e-dia-da-consciencia-negra/
https://aduepb.com.br/2017/11/20/20-de-novembro-e-dia-da-consciencia-negra/


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

FUNDAMENTAL I – 32 – JARDINEIRO. 

Página 3 

15- Nas alternativas a seguir, indique aquela que não apresenta a 

classe gramatical corretamente classificada.  

 

A. “... não existe uma História do Brasil sem o povo negro.” 

(adjetivo) 

B. “... não existe uma História do Brasil sem o povo negro.” 

(artigo) 

C. “Voluntários buscam ajuda para levar...” (substantivo) 

D. “... o grupo criado em 2015 atende aproximadamente 350 

moradores (advérbio) 

E. “Existe uma História do povo negro sem o Brasil...”. 

(pronome) 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

 
16- Para que plantas cresçam saudáveis, são necessários alguns 

elementos, MENOS: 

 

A. Luz do sol. 

B. Água em excesso. 

C. Calor. 

D. Nutrientes. 

E. Solo. 

 

17- Com relação à produção de mudas de plantas por meio de 

sementes, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. O tamanho do recipiente onde será feita a muda tem re-

lação com o tamanho que se espera para a muda no mo-

mento do transplante. 

B. A muda pode ser feita em diversos tipos de recipientes, 

incluindo vasos, saquinhos, latas e garrafas pet. 

C. Mudas de árvores e de arbustos se desenvolvem melhor 

quando produzidas em embalagens maiores. 

D. Mudas de flores e de hortaliças tem uma resposta melhor 

quando são produzidas em embalagens menores. 

E. Os tipos de embalagem ou recipientes não tem nenhuma 

importância no tamanho e na qualidade das mudas. 

 

18- Com relação à escolha de sementes para produção de mudas, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A estação do ano deve ser considerada na escolha das se-

mentes para produção de mudas. 

B. Sementes fracas ou contaminadas resultam em insucesso 

na produção de mudas. 

C. Existem sementes e mudas que não respondem bem a 

certos climas e/ou estações, deste modo estes fatores de-

vem ser considerados na escolha das sementes. 

D. As sementes devem ser livres de doenças e de pragas. 

E. As estações do ano e regiões do país onde serão plantadas 

as sementes e transplantadas as mudas não influenciam 

nos resultado, sendo abundância de água suficiente para 

o sucesso das mudas. 

 

 

 

 

 

19- Com relação ao plantio de sementes para a produção de 

mudas, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Não tem muitos fatores a serem considerados na hora do 

plantio das sementes, podendo ser feito da mesma forma 

para todos os tipos de plantas e sementes. 

B. A profundidade das covas tem relação ao tamanho e a 

necessidade de luz solar para a semente germinar. 

C. Geralmente, a quantidade de substrato para cobrir as se-

mentes deve ser equivalente a 2 ou 3 vezes o tamanho da 

semente. 

D. Algumas sementes não precisam ser cobertas, geral-

mente sementes que são muito pequenas. 

E. Para produção de mudas é indicado colocar mais de uma 

semente, da mesma planta, em cada recipiente. 

 

20- Com relação a gramados, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Gramados intercalados com áreas secas e úmidas podem 

ter seu crescimento também de forma desigual. 

B. O ideal é que seja feita a correção da fertilidade e do pH 

do solo, antes da implantação do gramado. 

C. Ao realizar o plantio de gramados, deve-se considerar a 

função daquela área para, então, escolher o tipo de gra-

mado adequado. 

D. As áreas alagadas, a fertilidade do solo e o pH do mesmo 

não influenciam na qualidade e beleza do gramado. 

E. Áreas alagadas do terreno devem ser drenadas antes do 

plantio de gramando, de modo a evitar que o gramado seja 

alvo de fungos e/ou pragas. 

 

21- Com relação aos cuidados que se deve ter com gramados, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. No verão, pode-se exagerar na rega do gramado, quanto 

mais água melhor, não existindo indicação para que essa 

rega seja feitas em horários em que o sol não esteja tão 

quente. 

B. A cada dois anos, pode ser necessário corrigir a acidez do 

solo com calcário. 

C. Não existe prazo para corte de gramados, a melhor refe-

rência é a altura limite desse gramado, que vai variar de 

acordo com a espécie da grama. 

D. Cortadores de gramas com lâminas devem ser afiados com 

alguma regularidade, pois a lâmina cega, em vez de cortar, 

mastiga a grama a deixando com um aspecto feio. 

E. No verão, o gramado cresce mais rápido, portanto, é ne-

cessário cortá-lo com mais frequência. 

 

22- Sabendo que a poda deve ser feita em diferentes momentos e 

de acordo com as características da planta e sua função, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Nos arbustos e nas espécies de folhagem decorativa, serve 

para manter a planta no forma desejado. 

B. Nas espécies frutíferas, a poda serve para reduzir a fase 

improdutiva em plantas jovens. 

C. A poda em espécies florais serve para preparar a planta 

para a próxima floração. 

D. Nas plantas frutíferas, a poda ajudar a provocar frutifica-

ções regulares e aumentar a qualidade dos frutos.  
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E. A poda nas espécies florais, arbustivas e de folhagem de-

corativa serve apenas para dar a forma desejada à planta. 

 

23- Com relação aos motivos para realizar a poda em plantas, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Rejuvenescer a planta. 

B. Favorecer a entrada de luz. 

C. Diminuir o ataque de pragas e doenças. 

D. Evitar o surgimento de novos brotos. 

E. Auxiliar na formação da planta. 

 

24- Sabendo que existem tipos diferentes de poda realizadas com 

objetivos e funções, com relação aos tipos de poda, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. A poda de formação geralmente é realizada em espécies 

arbustivas e melhora a distribuição dos ramos.  

B. A poda drástica é um tipo de poda de rejuvenescimento, 

nela é retirada toda a copa restando apenas o tronco. Ape-

sar disto pode ser feita sem cuidado extra já que não gera 

o risco de morte da planta. 

C. A poda de rejuvenescimento deve acontecer em plantas 

em certa idade ou que apresentem algum problema fitos-

sanitário, mas que possuem chances de recuperação após 

a poda. 

D. A poda lateral serve para controlar o tamanho das árvores.  

E. Pode ser realizada poda de tratamento para o inverno. Essa 

poda serve para controle de pragas e de doenças.  

 

25- Com relação aos adubos, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Os adubos inorgânicos têm em sua composição nitrogê-

nio, fósforo e potássio. 

B. Podem ser orgânicos e inorgânicos. 

C. Húmus de minhoca e farinha de osso são exemplos de 

adubos orgânicos. 

D. Os adubos orgânicos são aqueles de origem animal ou ve-

getal. 

E. Húmus é um exemplo de adubo inorgânico. 

 

26- Assinale a alternativa INCORRETA em relação à adubação: 

 

A. Serve para repor nutrientes para o solo. 

B. O solo bem adubado favorece o crescimento rápido e sem 

pragas. 

C. As plantas de vasos não se beneficiam da adubação. 

D. A adubação é importante para repor os nutrientes retirados 

pela plantas ou pelas chuvas. 

E. A adubação é benéfica para todas as plantas, tanto as di-

retamente do solo como as envasadas. 

 

27- Com relação ao plantio na terra, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. O tamanho da cova tem relação com o desenvolvimento 

das raízes que darão sustentação  à planta. 

B. A cova deve ter o dobro do tamanho do torrão da planta. 

C. Árvores plantadas em calçadas devem ter uma área per-

meável de 2 a 3 m2.  

D. É interessante, antes do plantio, alagar a cova para checar 

a drenagem. Se esta demorar mais de 24h para secar é im-

portante trocar o local onde será plantada, ou optar por 

planta que suporte encharcamento.  

E. A cova deve ter o tamanho do torrão da planta. 

 

28- Com relação à adubação, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A falta de nitrogênio faz com que as folhas fiquem pálidas 

e o crescimento da planta não seja saudável. 

B. O potássio é importante para todas as plantas, especial-

mente para aquelas que têm flores e frutos. 

C. O fósforo, o nitrogênio e o potássio não são nutrientes es-

senciais para o desenvolvimento de plantas.  

D. A falta de fósforo no solo afeta o desenvolvimento das ra-

ízes das plantas. 

E. Geralmente, os solos mais arenosos são os que necessitam 

mais do nutriente fósforo. 

 

29- Para o plantio de hortas, é necessário observar algumas 

condições, EXCETO: 

 

A. A drenagem do solo não é algo que exija atenção. 

B. O local deve ser ensolarado. 

C. A qualidade e maciez do solo. 

D. O local deve ser estável e não propenso a inundações ou 

secas excessivas. 

E. Pode ser necessário enriquecer o solo com compostos que 

irão fornecer nutrientes. 

 

30- Com relação ao replantio, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. É o ato de retirar a planta do seu local original e colocá-la 

em um novo local. 

B. É um tipo de técnica que só pode ser feita por pessoal es-

pecializado, por isso é uma técnica exclusiva para grandes 

obras, principalmente do governo.   

C. Pode ser feita com diversas plantas, inclusive utilizando 

muda e diversos alimentos. 

D. É uma técnica que pode ser utilizada tanto em grandes 

obras como em casa.  

E. Em geral não exige mão de obra especializada 

 

31- Com relação ao replantio, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. É necessário que as plantas destinadas ao replantio sejam 

saudáveis, maiores e com raízes bem desenvolvidas. 

B. Pode se referir a substituição de mudas mortas ou doentes 

por mudas saudáveis após o plantio. 

C. O replantio é feito quando se considera que o volume de 

mortalidade muito elevado. 

D. As mudas de replantio devem ser do mesmo tamanho que 

as usadas no plantio inicial, não gerando isso nenhum pre-

juízo para o desenvolvimento dessas plantas. 

E. O replantio de mudas para substituição das mortas planta-

das anteriormente deve ser feito rápido para que essas não 

tenham seu desenvolvimento prejudicado quando compa-

radas com as plantadas anteriormente. 
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32- Com relação à fruticultura, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Na fruticultura, assim como na agricultura convencional, 

semeia-se e colhe-se de uma única vez, de forma coletiva. 

B. É o cultivo racional de plantas frutíferas. 

C. Na fruticultura, cada planta necessita de um tratamento in-

dividual. 

D. A fruticultura pode estar relacionada ao estudo das espé-

cies frutíferas. 

E. Entre vários conceitos, a fruticultura compreende também 

os conceitos e diferenças de fruto e fruta. 

 

33- Assinale a alternativa INCORRETA em relação às etapas da 

fruticultura: 

 

A. Enxertia. 

B. Repicagem. 

C. Transplante. 

D. Poda. 

E. Todas as alternativas estão incorretas. 

 

34- São medidas que auxiliam a prevenção de doenças em plantas, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Manter as plantas doentes junto às saudáveis. 

B. Utilizar ferramentas limpas. 

C. Equilibrar a quantidade de plantas na área garantindo um 

bom arejamento dessas plantas. 

D. Utilizar sementes e mudas de qualidade. 

E. Otimizar o crescimento das plantas mantendo-as mais 

saudáveis. 

 

35- Com relação às pragas que podem atingir as plantas e jardins, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Os percevejos são insetos sugadores e atacam folhas, fru-

tos e novas brotações, entre outros. 

B. Os pulgões são pequenas aranhas que ficam na parte infe-

rior das folhas, onde tecem teias finas que podem levar a 

folha a enrolar e secar. 

C. As lesmas geralmente atacam as plantas a noite, quando 

saem para se alimentar. 

D. As moscas brancas fazem parte da mesma espécie que os 

percevejos e pulgões, elas enfraquecem a planta por meio 

da sucção da seiva e facilitam o desenvolvimento de fu-

magina, que dificulta a fotossíntese. 

E. Entre as várias espécies de formigas cortadeiras estão as 

saúvas e as quem quem. 

 

36- São utensílios para jardinagem, EXCETO: 

 

A. Transplantados. 

B. Anchinho. 

C. Enxada. 

D. Tesoura. 

E. Lupa. 

 

 

 

 

37- Com relação aos arbustos, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Podem ter estrutura lenhosa, semilenhosa ou herbácea. 

B. Possuem porte igual ou maior que o das árvores, supe-

rando facilmente 3m de altura. 

C. Se diferenciam das árvores pela altura que são capazes de 

atingir. 

D. Podem apresentar diversos troncos iguais, sem existência 

de um predominante. 

E. O buxinho (buxus sempervirens) é um exemplo de ar-

busto. 

 

38- São utensílio de jardinagem, EXCETO: 

 

A. Forquilha. 

B. Escarificador. 

C. Pulverizador. 

D. Escumadeira. 

E. Carrinho de mão. 

 

39- Com relação aos tipos de trepadeira, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. As trepadeiras tipo cipó possuem órgãos próprios de fixa-

ção, assim como as sarmentosas, e têm a capacidade de se 

enrolar aos obstáculos que estejam no seu caminho como 

as volúveis. 

B. Arbusto escandente é uma planta com caule lenhoso, que 

possui ramificações desde a base do caule e com podas 

pode ser conduzida como uma trepadeira. 

C. As trepadeiras sarmentosas possuem órgãos de fixação 

próprios, por meio dos quais se fixam aos suportes ou tu-

tores. 

D. Trepadeiras volúveis são plantas que, ao encontrarem um 

obstáculos, se enrolam a ele em forma de espiral e seguem 

seu caminho.  

E. As trepadeiras do tipo cipó necessitam de amarrações para 

subir no suporte. Possuem caules longos e rijos que se cur-

vam ao atingirem grandes alturas devido ao peso das fo-

lhas e flores. 

 

40- Com relação aos utensílios para jardinagem, assinale a 

alternativa INCORRETA:  

 

A. O ancinho serve para retirar torrões, folhas, galhos, entu-

lhos e outras coisas que possam prejudicar o desenvolvi-

mento da planta. 

B. As tesouras são comumente utilizadas para a poda, para 

isto devem estar bem amoladas para que sejam capazes de 

cortar, não de esmagar. 

C. O transplantador é utilizado para o transplantes de mudas 

para os vasos ou canteiros. 

D. A enxada tem múltiplas funções, entre elas cavas, mexer 

a terra e capinar. 

E. A forquilha tem a função de enxertar ou retirar parte da 

haste de uma planta com a intenção de replantá-la em ou-

tro local. 

 

 

 



 

  

 


