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INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo.                       
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo 
todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e 
densa. 
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. 
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, 
Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do 
início da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, 
no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso. 
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 20 de novembro de 2017 até às 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-MA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo: Vigia 
 
 

 

Data da Prova:  
19 de novembro de 2017 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

Duração:  
3 (quatro) horas 

40 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15  ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO: 

 

TEXTO  

 

Conta-gotas 

 

O discurso ecológico tornou-se ecumênico, quase universal. Mas a prática da preservação 1 

do meio ambiente, embora inadiável, parece um projeto delegado às futuras gerações — exatamente 2 

aquelas que pouco terão a fazer, além de lamentar o egoísmo de seus antepassados, ou seja, nós. 3 

Entre a retórica imediatista e a ação postergada, assistimos à degradação das reservas 4 

naturais de um planeta maltratado pela ganância e estupidez. Ao mesmo tempo em que não há 5 

novidades sobre a tragédia que se anuncia aos moradores desse frágil organismo vivo  chamado 6 

Terra, parece que nada há por se fazer para se evitar que a raça humana morra de asfixia, doenças 7 

exóticas, fome ou sede. Sim, sede. Das apocalípticas ameaças lançadas sobre a humanidade, a da 8 

escassez de água, embora iminente, parece ser a mais distante ou ignorada. Talvez, devido à 9 

aparente abundância do líquido vital, tenhamos dificuldade em perceber que se trata de uma riqueza 10 

finita que se esvai, gota a gota. 11 

Entre as diversas ações possíveis, todas profiláticas, a mais urgente pode ser encampada 12 

pela escola: informar. Como no tratamento de uma peste endêmica, dispor de informações sobre a 13 

contaminação da água e sua inexorável escassez é a primeira tarefa que a sociedade precisa cumprir 14 

para, ato contínuo, pressionar governos e empresas. 15 

Um erro não deve ser cometido: obscurecer o debate e permitir que prevaleça o discurso de 16 

que ações apenas individuais podem reverter esse quadro. Os principais responsáveis pela poluição 17 

— em todos os níveis — são os que detêm o poder econômico que patrocina e sustenta a barbárie 18 

ambiental. Não que nos caiba apenas o papel de coadjuvantes. Uma imagem é mais precisa: somos 19 

autores dessa obra, a da história dos homens sobre a Terra. Portanto, damos vida aos heróis e vilões 20 

desse drama. Podemos mudar o enredo. 21 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 15 

            REVISTA EDUCAÇÃO. Editorial. 2017 
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01) Sobre o texto, é CORRETO afirmar: 

 

A) A importância de se preservar o meio ambiente é 

inconteste e, por isso, pessoas de todas as partes do 

mundo adotam medidas práticas para tal fim. 

B) Os problemas ecológicos atuais resultaram da 

barbárie ambiental de povos primitivos. 

C) Previsões alarmistas alertam para a falta de água 

na Terra, num futuro bem próximo. 

D) As gerações futuras arcarão com os prejuízos 

gerados pela ambição desmedida do homem 

moderno. 

 

02) Das afirmações abaixo, uma NÃO se comprova no 

texto. Marque-a: 

 

A) A preservação das fontes vitais do planeta Terra é 

preterida em favor de outros interesses. 

B) Os recursos naturais, por serem finitos, 

representam uma ameaça à vida no planeta Terra. 

C) A quantidade de água encontrada no planeta faz a 

sua escassez parecer uma ameaça se não 

inconcebível, pelo menos distante. 

D) O homem, levado pela ganância e pela 

inconsequência, parece ignorar sua dependência 

dos recursos naturais, adiando sempre as medidas 

de proteção ao meio ambiente. 

 

03) Marque com ‘V’ a alternativa cuja afirmação seja 

VERDADEIRA e com ‘F’  aquela cuja afirmação seja 

falsa, depois assinale a sequência CORRETA. 

 

1. (   ) O destino da humanidade não pode ser mudado 

diante o quadro desalentador que se vê no dia-a-

dia. 

2. (   ) Todas as pessoas são igualmente responsáveis 

pelo controle da qualidade de vida e pelo destino 

do planeta em que habitam. 

3. (   ) Os detentores do poder econômico resolverão 

o problema da poluição ambiental, por 

dependerem disso para dar continuidade à 

obtenção de mais riquezas. 

4. (  ) Medidas preventivas devem ser tomadas, 

inclusive através da educação, como uma forma de 

alertar as pessoas sobre a vulnerabilidade e a 

finitude das fontes tais do planeta. 

 

A) 1.F, 2.V, 3.F, 4.V. 

B) 1.V, 2.F, 3.F, 4.V. 

C) 1.F, 2.V, 3.F, 4.F. 

D) 1.V, 2.F, 3.F. 4.F 

04) No texto, 

 

A) As palavras "que" (L.3) e "que" (L.7) substituem 

termos do mesmo sentido. 

B) Os  termos "estupidez" (L.5) e "barbárie" (L. 18) 

pertencem a campos de sentido diferentes. 

C) Os vocábulos “iminente" (L.9) e "distante" (L.9) 

opõem-se quanto ao sentido. 

D) As palavras “vital" (L.10) e "inexorável" (L.14) 

pertencem a classes gramaticais diferentes. 

 

05) Sobre as afirmações abaixo, uma está INCORRETA, 

marque-a: 

 

A) O vocábulo "apocalípticas" (L.8) sugere profecia. 

B) A palavra "drama" (L.21) sugere diversão. 

C) As palavras “individuais” (L.17) e “principais” 

(L.17) pertencem à mesma classe de palavras. 

D) A expressão "gota a gota" (L.11) indica modo. 

 

06) A expressão “ato contínuo” (L.15) pode ser 

substituída, no contexto em que se insere, sem 

prejuízo do sentido da frase da frase, por: 

 

A) Entretanto. 

B) Após 

C) Ainda 

D) Ou melhor 

 

07) A expressão “nada” (L.7), do ponto de vista 

sintático, pode ser classificada como: 

 

A) Sujeito 

B) Complemento nominal 

C) Predicativo 

D) Objeto direto. 

 

08) Observando as regaras de acentuação da palavra 

“heróis (L.20),  marque aquela cuja acentuação está 

INCORRETA. 

 

A) Heróico 

B) História 

C) Detêm 

D) Retórica 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Página | 6  

 

CARGO: VIGIA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2017 -  PREFEITURA MUNICIPAL ARAGUANÃ-MA 

09) A alternativa em que há equivalência entre o termo 

transcrito e o sentido que ele expressa  é: 

 

A) “se” (L.6) condição. 

B)  “Embora” (L.2) – conformidade 

C) “Ou seja” (L.3) - explicação. 

D) “Mas” (L.1) – Adição 

 

10) Sobre a oração “não há novidades sobre a tragédia” 

(L.5/6), pode-se afirmar: 

 

A) Possui sujeito indeterminado 

B) O núcleo do predicado é um nome. 

C) O sujeito é inexistente 

D) O predicado é verbo-nominal. 

 

11) A alternativa em que o termo transcrito em 

negrito constitui um caracterizador do substantivo 

é: 

 

A) “...inadiável” (L.2). 

B) “...escassez.” (L.9). 

C) “mais” (L.9) 

D) “Esse” (L.17). 

 

12) As palavras “estupidez” (L.5), “barbárie” (L.18) e 

“inexorável” (L.14) são respectivamente: 

 

A) Paroxítona – oxítona – proparoxítona 

B) Oxítona – paroxítona – paroxítona 

C) Paroxítona – paroxítona – proparoxítona 

D) Oxítona – proparoxítona - paroxítona 

 

13) Marque a alternativa CORRETA: 

 

A) Na palavra “humana” (L.7), o encontro “-hu” 

constitui exemplo de dígrafo. 

B) Na palavra “degradação” (L.4),  o  /o/ é vogal, 

enquanto no vocábulo “riqueza” (L.10), o /u/ é 

semivogal. 

C) Na palavra “humanidade” (L.8), o “-h” representa 

uma consoante brasileira. 

D) A palavra “heróis” (L.20) recebe acento por ser 

oxítona. 

14) A alternativa que apresenta justificativa CORRETA 

para a acentuação da palavra “abundância” (L.10), do 

ponto de vista da gramática normativa, é: 

 

A) Por ser uma palavra terminada em hiato. 

B) Por ser palavra proparoxítona. 

C) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo 

decrescente. 

D) Por ser palavra paroxítona terminada em ditongo 

crescente. 

 

15) Marque a alternativa em que ocorre um ditongo, 

um hiato e um dígrafo, respectivamente: 

 

A) “tornou-se” (L.1) - “quase” (L.1) - “assistimos” 

(L.4). 

B) “egoísmo” (L.3) - “mais” (L.12) - “podem” (L.17). 

C) “quase” (L.1) - “imediatista” (L.4) - “iminente” 

(L.10). 

D) “anuncia” (L.6) - “contínuo” (L.15) - “chamado” 

(L.6). 
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16) Sobre os números naturais marque a alternativa 

INCORRETA: 
 

A) Apenas o número natural zero não possui 

antecessor. 

B) O conjunto dos números naturais é infinito. 

C) O conjunto dos números naturais é formado por 

todos os números inteiros positivos, inteiros 

negativos e pelo zero. 

D) Todo número natural tem um sucessor. 

 

17) Sobre as operações fundamentais marque a 

alternativa INCORRETA: 

 

A) Na operação 5-2=3 o número 3 é chamado de resto 

ou diferença. 

B) O número 1 é elemento neutro na multiplicação. 

C) O número 1 é elemento neutro na adição. 

D) Na operação 15/5=3 o número 3 é chamado de 

quociente. 

 

18) Maria deseja comprar um livro e ao verificar 

suas economias percebe que falta 7 reais para ter 

um total de 50 reais. Com a quantia que possui, 

qual livro Maria pode adquirir? 

 

A) Um livro que custe 57 reais. 

B) Um livro que custe 50 reais. 

C) Um livro que custe 45 reais. 

D) Um livro que custe 43 reais. 

 

19) Sobre a fração 3/4 é INCORRETO afirmar: 

 

A) O numerador é o 3. 

B) O denominador é o 4. 

C) É uma fração imprópria. 

D) É uma fração própria. 

 

20) João percorreu 100 km e ainda faltam 300 km 

para chegar ao destino. Que fração do percurso 

falta para ele chegar ao destino? 
 

A) 1/4 

B) 2/4     

C) 3/4 

D) 4/4 

 

 

 
 

 

 

[ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cálculos  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                                               QUESTÕES DE  16 A 20 
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21) Nas alternativas abaixo, marque aquela que não é 

essencial para que possa existir um bom 

relacionamento humano entre os integrantes de uma 

equipe: 

 

A) Empatia 

B) Respeito a individualidade 

C) Capacidade comunicativa 

D) Rapidez de raciocínio. 

 

22)  Na rotina de trabalho de um vigia, um aspecto muito 

importante é a fiscalização da entrada e saída de 

pessoas e veículos. Nas alternativas abaixo marque 

aquela afirmação que não é verdadeira: 

 

A) Para o público externo é recomendável crachás com 

fotos e códigos de barras. Já para o público interno, o 

recomendável é o sistema que fotografa 

automaticamente visitante, guardando a foto e seus 

dados em arquivo no computador. 

B) Os funcionários de empresas de serviços 

terceirizados devem receber crachás para circularem 

apenas nas áreas onde prestam seus serviços, 

devendo ser vedado seu acesso a outras áreas. 

C) Com relação aos fornecedores e visitantes mais 

frequentes, é necessário tomar todo o cuidado 

possível para evitar a rotina. Na maioria das vezes, 

quando uma pessoa, ou representante de alguma 

empresa, se tornam frequentes no ambiente 

empresarial, é comum a segurança relaxar, não 

fazendo os registros necessários. 

D) Os veículos de visitantes e fornecedores, também, 

devem ser cadastrados, com informações tais como: 

marca e tipo do veículo, cor, modelo e número da 

placa. 

 

23)  Com relação à segurança no trabalho, em uma 

situação onde se percebe um cheiro de gás em um 

recinto fechado e escuro, o que não se deve fazer? 

 

A) Afaste as pessoas do local e procure ventilá-lo. 

B) Ao sentir cheiro de gás, ligue a luz e procure 

identificar a origem do vazamento. 

C) Feche o registro de gás para restringir o combustível. 

D) Se possível, leve o botijão para local aberto e 

ventilado. 

 

24)  Verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras 

referente à pergunta a seguir, e em seguida marque a 

alternativa CORRETA: Quando alguém se apresentar 

na portaria como fornecedor ou prestador de 

serviço, o deve se tomar as seguintes providências? 

 

I - Pedir a apresentação da Ordem de Serviço ou Nota 

Fiscal. 

II - Telefonar para a empresa, pedindo confirmação do 

serviço ou fornecimento. 

III - Comunicar à direção da empresa sobre a presença do 

funcionário e pedir autorização para entrada. 

 

A) Todas as afirmações são falsas. 

B) Apenas a afirmação I é verdadeira. 

C) Todas as afirmações são verdadeiras. 

D) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

 

25)  Como resultantes da conduta ética que deve imperar 

no ambiente de trabalho e em suas relações 

interpessoais, são direitos do servidor público, 

EXCETO: 

 

A) Ter liberdade de manifestação, observado o respeito 

à imagem da instituição e dos demais agentes 

públicos. 

B) Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que 

sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, 

refletindo negativamente em todo o sistema. 

C) Manifestar sobre fatos que possam prejudicar seu 

desempenho ou sua reputação. 

D) Sigilo a informação de ordem pessoal. 

 

26)  Nas alternativas abaixo assinale aquela que contém 

o termo que completa corretamente o sentido do 

enunciado a seguir: “O varredor de rua que se 

preocupa em limpar o canal de escoamento de água 

da chuva está agindo de forma __________________ 

correta em sua profissão, ao fazerem o que não é 

visto, ou aquilo que, alguém vendo, não saberá quem 

fez.” 

 

A) produtivamente 

B) agilmente 

C) eticamente 

D) sutilmente 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICAS                                                   QUESTÕES DE  21 A 40 
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27)  Exercer atividade móvel de observação, de 
fiscalização, de proteção e reconhecimento é o 
conceito de? 

 

A) Abordagem 

B) Ocorrência 

C) Permanência 

D) Ronda 
 

28)  Meios de proteção são medidas e procedimentos 
adotados que visam detectar, dificultar, alertar, 
dissuadir e/ou retardar os fatores ameaçadores que 
poderiam romper a proteção de uma instituição, 
através de uma ou mais de suas vulnerabilidades. 
Esses meios de proteção podem ser classificados 
como, EXCETO: 

 

A) Meios de proteção virtual 

B) Meios de proteção física 

C) Meios de proteção metodológica 

D) Meios de proteção eletrônica 
 

29)   Imagine que você esteja caminhando pela rua e se 
depara com uma pessoa ferida por disparo de arma 
de fogo. Qual o primeiro número telefônico você 
deveria acionar? 

 

A) 190 

B) 193 

C) 197 

D) 199 
  

30)   Em segurança considera-se risco qualquer evento 
capaz de produzir perdas ou danos, seja de ordem 
humana ou de ordem patrimonial. Os riscos 
considerados incontroláveis são os? 

 

A) De atos humanos 

B) Oriundos de catástrofes naturais 

C) De ordem técnica 

D) Procedentes de acidentes. 
 

31)   Assinale a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas abaixo. 

 
A atividade laboral do vigilante consiste em vigiar 
dependências, bem como áreas públicas e privadas 
com a finalidade de _______________ delitos e a 
atividade laboral do vigia consiste em _______________ a 
guarda do patrimônio, bem como exercer a 
observação de fábricas, armazéns, residências, 
estacionamentos, edifícios públicos e privados. 

 

A) Desacautelar; Desprevenir. 

B) Desvairar; Fiscalizar.  

C) Desapoquentar; Compulsar. 

D) Precaver; Fiscalizar. 

32)  Controlar a movimentação de pessoas, veículos, 

bens, materiais e outros é uma atribuição do vigia. 

Em relação às atribuições do vigia assinale (V) para 

as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas. 

 

(__) Tomar providências preliminares no caso de 

incêndios, tentando controlar o fogo até a chegada 

do Corpo de Bombeiro. 

 (__) Comunicar à chefia imediata qualquer 

irregularidade ocorrida durante seu plantão. 

 (__)  Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e 

imediações. 

 (__) Reagir emocionalmente com letargia em uma 

situação  de  emergência, tumulto ou pânico. 

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) V- V- V- V. 

B) V- V- F- F. 

C) V- V- V- F. 

D) F- V- V- F. 

 

33)  O vigia ao controlar a movimentação das pessoas em 

um prédio público foi abordado por um homem 

uniformizado que se identificou como funcionário de 

uma empresa de engenharia responsável pela 

reforma que estava sendo realizada no prédio.   

 

Assinale a alternativa que apresenta uma atitude 

CORRETA do vigia. 

 

A) Deixou o funcionário entrar imediatamente no 

prédio. 

B) Permitiu sua entrada ao perceber que o suposto 

funcionário estava uniformizado. 

C) Permitiu sua entrada imediatamente por se tratar de 

uma pessoa educada. 

D) Procurou o responsável do setor de obras e solicitou 

uma autorização para a entrada do funcionário. 

 

34)  O vigia ao detectar um incêndio, NÃO deve: 

 

A) Procurar extinguir o fogo usando o tipo de extintor 

adequado. 

B) Coordenar imediatamente a evacuação de pessoas 

pelo elevador. 

C) Estar atento à chegada dos bombeiros conduzindo-

os rapidamente ao local do sinistro. 

D) Desligar o quadro de luz e acionar imediatamente o 

Corpo de Bombeiros. 
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35)   Os crimes ocorridos dentro do posto de serviço 

como: assalto, pichação, risco em capo de veículo, 

devem ser lavradas no Livro de Ocorrências.  Ao 

preencher o Livro de Registro de Ocorrências o vigia 

deve: 

 

A) Anotar no livro de ocorrências apenas o nome das 

pessoas envolvidas. 

B) Redigir um breve relato do ocorrido registrando as 

digitais dos envolvidos. 

C) Relatar o fato acontecido, o local a data e o horário 

da ocorrência. 

D) Anotar somente o local a data e o horário da 

ocorrência e a assinatura dos envolvidos. 

 

36) O vigia após sua apresentação ao serviço, está 

assumindo inteira responsabilidade pela segurança 

do patrimônio e das vidas sob sua guarda. Ao 

assumir o seu posto, o vigia deve: 

 

I. Ter conhecimento prévio das anotações do livro de 

ocorrências, bem como eventuais ou novas ordens e 

instruções. 

II. Receber do profissional que o antecedeu o posto de 

serviço e conferir todo o material de uso comum do 

posto. 

III. Permitir dentro do espaço físico da portaria a 

permanência de pessoas estranhas.  

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A) I, II e III. 

B) II e III apenas. 

C) II apenas. 

D) I e II apenas. 

 

37)  Os cuidados básicos para evitar e combater um 

incêndio podem salvar vidas e bens patrimoniais. O 

vigia exerce um papel relevantíssimo na proteção e 

segurança da empresa. Em situação de emergência, 

incêndio, ele NÃO precisa ter conhecimento sobre: 

 

A) A localização dos extintores, mangueiras e hidrantes. 

B) O funcionamento do armamento da empresa e suas 

munições. 

C) O funcionamento de dispositivos de segurança como 

alarmes. 

D) A localização de todas as saídas de emergência da 

empresa. 

38)   O vigia trabalha em regime de turnos e escala de 

rodízios e revezamento, atendendo as escalas 

previamente definidas, mantendo a segurança das 

dependências da instituição.  Assinale a alternativa 

que apresenta uma atitude adequada do vigia, 

quando após o término do seu turno de trabalho 

percebe que o seu colega, vigia do turno da manhã, 

não compareceu no horário de trabalho.  

 

A) Fechar a guarita e ir para casa, já que seu horário foi 

cumprido. 

B) Esperar até que o colega apareça evitando prejudica-

lo. 

C) Esperar por até uma hora no seu posto e depois ir 

embora. 

D) Comunicar ao seu superior hierárquico e manter-se 

no posto. 

 

39)  O vigia no seu ambiente de trabalho durante a 

execução de suas tarefas, NÃO deve ser: 

 

A) Passional e impulsivo. 

B) Observador e equilibrado. 

C) Discreto e tranquilo. 

D) Observador e discreto. 

 

40)  A postura é de fundamental importância no 

exercício de qualquer atividade. Por isso, o vigia 

deve: 

 

A) Manter o corpo reto, ombros e braços para trás e 

cabeça erguida. 

B) Manter o corpo reto, a cara fechada e a cabeça baixa. 

C) Manter o corpo reto, tocando nas pessoas enquanto 

conversa.  

D) Manter as mãos no bolso com uma expressão alegre. 

 

 


