
REGULAMENTO SIMULADO “VIRANDO BIXO” 

 

1. Sobre a Organização do Simulado 

1.1. O simulado “VIRANDO BIXO” é realizado pela EMPRESA PAULISTA DE 

TELEVISÃO S.A., doravante denominada ORGANIZADORA, com sede 

social na Rua Regina Nogueira, 120, Jardim São Gabriel, na cidade de 

Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 

46.242.004/0001-87, empresa pertencente ao “Grupo EP”. 

2. Período do Simulado 

Início e Término: 17 de maio de 2021 a 14 de novembro de 2021. 

3. Objetivo 

3.1. O simulado “VIRANDO BIXO” tem como objetivo ajudar os estudantes na 

sua preparação ao vestibular. O simulado online referente à Primeira Fase 

terá duração de, aproximadamente, 26 (vinte e seis) semanas, a Primeira 

Fase será dividida em 04 (quatro) etapas. A Primeira Etapa acontecerá de 

17 de maio de 2021 a 18 de julho de 2021 com provas diárias, contendo 10 

(dez) questões e período de 01 (uma) hora para realização, sendo uma 

matéria por semana. Na Segunda Etapa serão mini simulados online de 19 

de julho de 2021 a 15 de agosto de 2021, sendo 01 (uma) semana para a 

realização de cada simulado, com duração de 02 (duas) horas e 30 (trinta) 

minutos cada, não podendo haver interrupções durante a realização, após 

iniciar o simulado, o(a) participante terá que resolvê-lo até o limite 

estipulado. Nesta Segunda Etapa serão 04 (quatro) temas (Linguagens, 

Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza), sendo aplicado 

um tema por semana. Na Terceira Etapa que acontecerá de 16 de agosto 

de 2021 a 17 de outubro de 2021, serão novamente provas diárias, 

contendo 10 (dez) questões e período de 01 (uma) hora para realização, 



sendo uma matéria por semana. Na Quarta Etapa, teremos mais mini 

simulados online de 18 de outubro de 2021 a 14 de novembro de 2021, 

sendo 01 (uma) semana para a realização de cada simulado, com duração 

de 02 (duas) horas e 30 (trinta) minutos cada, não podendo haver 

interrupções durante a realização, após iniciar o simulado, o(a) participante 

terá que resolvê-lo até o limite estipulado. Nesta Quarta Etapa serão 04 

(quatro) temas (Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da 

Natureza), sendo aplicado um tema por semana. Na Segunda Fase, para 

aqueles participantes que atingirem a pontuação classificatória, uma prova 

presencial com 90 (noventa) questões e 01 (uma) redação. Esta cláusula 

poderá sofrer alterações caso a ORGANIZADORA julgar necessário por 

conta da pandemia mundial de Sars-CoV-2. 

 

4. Como Participar 

4.1. O simulado “VIRANDO BIXO” é aberto a qualquer pessoa física, com idade 

igual ou superior a 18 (dezoito) anos, ou menores com autorização do 

responsável legal, residente ou domiciliada em território nacional, desde 

que satisfaça as condições previstas nos itens 4.4 e 4.5. 

4.2. Excluem-se da participação no simulado os funcionários, gerentes ou 

diretores da ORGANIZADORA, ou das demais pessoas jurídicas que 

estejam ligadas ou coligadas à ORGANIZADORA, direta ou indiretamente, 

sejam de propriedade desta ou tenham identidade de sócios ou acionistas. 

4.2.1. O item 4.2 acima estende-se a quaisquer outras pessoas 

envolvidas na organização deste simulado, inclusive eventuais 

patrocinadores, estendendo-se ainda tal restrição aos cônjuges e 

parentes de referidas pessoas, até segundo grau civil. 

4.3. Os interessados e autorizados a participar do simulado deverão se 

enquadrar em uma das duas categorias a seguir: VESTIBULANDO ou 

TREINEIRO. 

4.3.1. A opção pela categoria é feita pelo participante no ato do cadastro 

no simulado e não poderá ser alterada posteriormente, 

desclassificando-o em caso de erro. 



4.3.2. A desclassificação do item 4.3.1, será automática e independerá 

de qualquer declaração formal, podendo ocorrer a qualquer 

momento, ainda que verificado o erro após a divulgação do 

resultado. 

4.4. Deverá se inscrever como VESTIBULANDO todo participante que no ano 

letivo de 2021, estiver cursando o 3º ano do ensino médio (último ano), ou 

já tiver concluído o ensino médio, desde que nunca tenha sido aprovado 

em qualquer exame vestibular ou qualquer outra forma de processo 

seletivo para ingresso em Instituição de Ensino Superior. 

4.4.1. O participante da categoria VESTIBULANDO que for aprovado em 

um vestibular realizado durante o 2º semestre do ano letivo de 

2021 ou 1º semestre do ano letivo de 2022 poderá continuar 

concorrendo aos prêmios da mesma forma que os outros 

concorrentes. 

4.5. Deverá se inscrever como TREINEIRO, o estudante que estiver cursando 

durante o ano letivo de 2021 qualquer série abaixo do último ano do ensino 

médio. 

4.6. O cadastro para inscrição no simulado deverá ser feito exclusivamente 

através do site http://www.virandobixo.com.br/ no período de 12/04/2021 a 

07/11/2021. O candidato deverá se cadastrar na seção “CADASTRO” em 

“SIMULADO 2021” do site indicado, em seguida, deverá preencher os 

dados solicitados. 

 

5. Das Etapas 

O simulado VIRANDO BIXO 2021 será composto por duas fases. A Primeira 

Fase será classificatória e realizada por provas diárias e mini simulados que 

serão distribuídas em 09 (nove) disciplinas e 04 (quatro) temas. A Segunda 

Fase será realizada somente pelos participantes que conseguirem a 

pontuação mínima nas provas da primeira etapa e será composta por uma 

prova presencial (vide item 08).  



Parágrafo Único: As disposições contidas nesta cláusula poderão sofrer 

alterações caso a ORGANIZADORA julgar necessário por conta da pandemia 

mundial de Sars-CoV-2. 

6. Da Primeira Etapa 

6.1. O simulado VIRANDO BIXO terá na sua Primeira Fase com 26 (vinte e 

seis) semanas de provas diárias. Em cada semana das Fases Um e Três, 

haverá 07 (sete) provas com 10 (dez) questões cada, totalizando 70 (trinta) 

questões objetivas por semana, com 04 (quatro) ou 05 (cinco) alternativas 

para cada resposta, sendo que somente 01 (uma) das alternativas estará 

correta. Em cada semana das Fases Dois e Quatro, haverá 01 (uma) prova 

com 45 (quarenta e cinco) questões, com 04 (quatro) ou 05 (cinco) 

alternativas para cada resposta, sendo que somente 01 (uma) das 

alternativas estará correta. 

6.2. Cada prova diária abordará uma disciplina distinta, conforme calendário 

incluso neste regulamento. As provas classificatórias (Primeira Fase – 

Etapas Um e Três) serão divididas em 09 (nove) matérias assim 

constituídas: Português, Matemática, História, Geografia/Atualidades, 

Biologia, Química, Física, Inglês e Filosofia/Sociologia. A base de dados de 

cada disciplina será composta de 70 (setenta) perguntas, das quais serão 

escolhidas aleatoriamente pelo sistema da organização do VIRANDO BIXO 

para compor cada prova. As provas classificatórias (Primeira Fase – 

Etapas Dois e Quatro) serão divididas em 04 (quatro) temas assim 

constituídas: Linguagens (Português e Inglês), Ciências Humanas 

(Geografia/Atualidades, História, Filosofia e Sociologia) Matemática e 

Ciências da Natureza (Biologia, Química e Física). A base de dados de 

cada tema será composta de 45 (quarenta e cinco) perguntas, das quais 

serão escolhidas aleatoriamente pelo sistema da organização do VIRANDO 

BIXO para compor cada prova. A organização do VIRANDO BIXO poderá 

incluir, se julgar necessário, provas extras durante o período da Primeira 

Fase, na qual os pontos das questões respondidas corretamente serão 

contabilizados no placar geral do candidato. A organização poderá incluir 

também redações durante o período da Primeira Fase. Apenas as 



redações dos 50 (cinquenta) classificados para a Segunda Fase serão 

corrigidas e pontuadas.  

6.3. O candidato terá 60 (sessenta) minutos para responder cada prova nas 

Etapas Um e Três e 150 (cento e cinquenta) minutos nas Etapas Dois e 

Quatro da Primeira Fase. Respondidas as questões, ele deverá clicar na 

tecla "ENVIAR". Se o candidato clicar na tecla "ENVIAR" depois de 

esgotado o tempo, todas as questões serão consideradas zeradas. Se a 

tecla "ENVIAR" for clicada com a prova parcialmente respondida, serão 

consideradas para critério de avaliação, apenas as perguntas respondidas 

e as demais serão consideradas zeradas. 

6.4. Após o início da prova o candidato não poderá interrompê-la por iniciativa 

própria e caso isso ocorra, por qualquer motivo, será considerada prova 

realizada com todas as questões zeradas, inexistindo a possibilidade de 

recomeçá-la. 

6.4.1. A prova somente poderá ser refeita no caso de problemas 

técnicos ou alheios à vontade do participante. Se isso ocorrer, 

basta acessar o local onde estarão disponibilizadas as provas e 

abrir novamente para resolução. Isso poderá ser feito no máximo 

03 (três) vezes em cada prova. Se após essas três tentativas o 

participante não conseguir enviar as respostas, a prova será 

considerada zerada, sem direito a qualquer impugnação ou 

recurso. As provas abertas serão sempre diferentes da anterior. 

6.5. O acesso a essas provas classificatórias se dará exclusivamente através 

do site http://www.virandobixo.com.br/simulado por meio de senha e login 

do cadastro realizado. 

6.5.1. Após disponível no site, as provas classificatórias diárias valerão 

peso máximo, se respondidas até o final da semana 

correspondente a essa inserção, depois dessa data as respostas 

corretas valerão 80%. 

6.5.2. Todas as provas classificatórias, não respondidas, depois de 

inseridas no site, ficarão à disposição para serem resolvidas até o 

final da Primeira Fase, em 14/11/2021. Todos os pontos 

acumulados durante a Primeira Fase valerão até o final do 

simulado. 



6.5.3. A partir das segundas-feiras, diariamente, uma nova prova estará 

à disposição do participante, que poderá resolvê-la até o final da 

semana correspondente a essa inserção. Se as provas forem 

realizadas dentro da semana respectiva, cada resposta correta 

valerá 100% da pontuação. Se realizada fora da semana, cada 

resposta correta valerá 80%. Exemplo: Se o participante acessar 

o site apenas na quinta-feira, poderá resolver a prova do dia e 

também as anteriores, de segunda-feira, terça-feira e quarta-feira. 

6.6. Se o participante se inscrever no simulado já em andamento poderá 

resolver todas as provas anteriores, sendo que essas valerão 80% da 

pontuação, já que o prazo para resolução foi encerrado. Ou seja, cada 

questão correta que tenha sido respondida dentro da semana referente à 

prova respectiva, valerá 10 (dez) pontos e cada questão correta respondida 

fora do prazo valerá 08 (oito) pontos. 

 

7. Da Classificação e Divulgação para a Segunda Etapa 

7.1. O número de classificados nas categorias VESTIBULANDO e TREINEIRO 

dependerão do número de pontos conquistados pelo primeiro colocado de 

cada categoria. Serão convocados para a Segunda Fase todos os 25 

candidatos melhor pontuados na Primeira Fase de cada categoria. Caso 

haja empate nesta pontuação final, todos os participantes com o mesmo 

placar serão convocados.  

7.1.1. Caso entenda necessário para o bom e equilibrado andamento do 

simulado, a ORGANIZADORA terá o direito de alterar, a seu 

exclusivo critério, a forma de calcular a Nota de Corte, devendo 

apenas divulgar nota informativa no site do VIRANDO BIXO. 

7.2. O resultado da Primeira Fase com a relação dos nomes dos aprovados 

para a segunda etapa será divulgado no dia 14/12/2021 através do site 

http://www.virandobixo.com.br. 

 

8. Da Segunda Etapa 



8.1.  A segunda etapa consistirá em uma prova presencial com 01 (uma) 

redação e 90 (noventa) questões de múltipla escolha. Participarão dessa 

prova final os concorrentes melhor classificados na Primeira Fase.  

 

Parágrafo Único: As disposições contidas nesta cláusula poderão sofrer 

alterações caso a ORGANIZADORA julgar necessário por conta da 

pandemia mundial de Sars-CoV-2. 

8.2. A prova presencial, caso mantida, da Segunda Fase será feita em local e 

data a serem definidos pela ORGANIZADORA.  

8.3. Todas as despesas com transporte, alimentação e hospedagem correrão 

por conta do candidato. 

8.4. Não será permitida, em nenhuma hipótese, a realização da prova 

presencial, caso mantida, em local diverso ao especificado 

pela ORGANIZADORA. 

8.5. O participante deverá comparecer munido de documento de identificação 

com foto recente e expedido por órgão oficial (Secretaria da Educação, 

Segurança Pública, Forças Armadas ou Ministério do Trabalho), bem como 

do cartão de inscrição no CPF/MF próprio original ou cópia autenticada do 

responsável, caso o candidato seja menor de idade. O candidato não 

poderá realizar a prova caso compareça sem o(s) documento(s) acima. 

8.6. Cada questão de múltipla escolha respondida corretamente valerá 20 

(vinte) pontos. A redação terá fator de multiplicação de 100, ou seja, a nota 

é dada de 0 a 10 e depois será multiplicada por 100. Exemplo: o candidato 

que tirar 10 na redação acumulará um máximo de 1.000 (hum mil) pontos. 

Nessa prova presencial o candidato poderá acumular no máximo 2.800 

(hum mil e seiscentos e quarenta) pontos, pois são 90 (trinta e duas) 

questões e 01 (uma) redação. 

8.7. Caberá a banca examinadora, nomeada pela ORGANIZADORA do 

simulado VIRANDO BIXO, a correção da prova presencial, caso mantido 

essa etapa. As provas ficarão em poder da ORGANIZADORA, e não serão 

devolvidas aos participantes. Do resultado final não caberá recurso algum, 

tampouco pedido de revisão de prova ou nota. 

8.8. Se houver empate na pontuação dos participantes, será declarado 

vencedor aquele que obedecer aos critérios de desempate, 



respectivamente: (I) tirar nota maior na redação, (II) ter melhor nota na 

prova presencial, (III) ter melhor pontuação na fase de simulados e (IV) por 

último, em caso de empate em todas as possibilidades será vencedor 

aquele que tiver o cadastro com data mais antiga, ou seja, aquele que se 

inscreveu primeiro. 

8.9. O prêmio para o primeiro colocado na categoria VESTIBULANDO só será 

entregue mediante a apresentação do documento comprobatório de 

aprovação em qualquer exame vestibular, bem como da correspondente 

comprovação de efetivação da matrícula em instituição de Ensino Superior 

com data posterior à data de inscrição no Virando Bixo. 

 

9. Da Premiação 

9.1. O primeiro colocado da categoria VESTIBULANDO, após a divulgação do 

resultado da prova presencial, ganhará 01 (um) notebook. 

9.2. O primeiro colocado da categoria TREINEIRO, após a divulgação do 

resultado da prova presencial, ganhará 01 (um) curso de inglês online. 

9.3. Em nenhuma hipótese poderá ser feita a troca do prêmio por dinheiro. 

9.4. A ORGANIZADORA não se responsabiliza por possíveis infortúnios ou 

acidentes que venham a ocorrer com o ganhador do simulado durante o 

usufruto dos prêmios descritos no item 9.1 e 9.2. 

 

10. Das Considerações Finais 

10.1. A ORGANIZADORA envidará seus melhores esforços para manter o site 

acessível de forma periódica, segura, ininterrupta e isenta de quaisquer 

erros. O participante reconhece, no entanto, que a ORGANIZADORA não 

será responsável pela inviabilidade de submissão de informações ao site 

decorrente da impossibilidade de acesso ou falha de comunicação 

atribuível à ORGANIZADORA. 

10.2. Sem prejuízo ao disposto no item 10.1, a ORGANIZADORA não será 

responsabilizada por impossibilidade de acesso ao site ou falha de 

comunicação decorrentes de: 



a) Quaisquer defeitos ou inadequação dos equipamentos utilizados pelo 

participante para acessar o site, incluindo, mas sem limitação, os 

softwares, hardwares, sistemas de processamento e quaisquer 

conexões de rede (os "equipamentos"); 

b) Inabilidade do participante para operação dos equipamentos e 

incompreensão das instruções contidas no site; 

c) Quaisquer prejuízos decorrentes da utilização do e-mail ou da senha 

por terceiros. 

10.3. Os participantes concordam em ceder gratuitamente 

à ORGANIZADORA as informações contidas no cadastro de inscrição. 

A ORGANIZADORA poderá utilizar essas informações para quaisquer 

fins de sua exclusiva conveniência. 

10.4. Os vencedores concordam em ceder gratuitamente 

à ORGANIZADORA seus nomes, imagem e "som de voz", com vista a 

fotografias, filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo 

promover a divulgação dos resultados e consequente reforço de mídia 

publicitária, sem limites de repetição e de tempo, podendo ser divulgados 

e/ou utilizados por todo o Grupo EP. 

10.5. Caso o participante contemplado, por qualquer motivo, estiver 

impossibilitado de receber pessoalmente o prêmio, poderá constituir 

mandatário mediante procuração pública com poderes específicos para 

tal finalidade. 

10.6. Em hipótese alguma o contemplado poderá solicitar o valor do prêmio em 

dinheiro, bem como não terão direito algum, sob nenhuma alegação, a 

pedir a troca por outro bem, cor, ou qualquer outra alteração. Os prêmios 

são pessoais e intransferíveis. 

10.7.  Na eventualidade do falecimento do ganhador antes da apuração ou do 

recebimento do prêmio, o mesmo será entregue ao espólio do(a) 

falecido(a), que deverá comprovar tal condição. 

10.8. A responsabilidade da ORGANIZADORA junto ao ganhador se encerra 

no momento da entrega do prêmio. Qualquer reclamação relativa às 

especificações, qualidade e garantia do prêmio concedido, deverá ser 

realizada perante a empresa fabricante do produto e suas assistências 

técnicas ou fornecedor de serviços. 



10.9. A participação neste simulado implica na aceitação total e irrestrita de 

todas as cláusulas deste regulamento, não cabendo, portanto qualquer 

tipo de recurso verbal ou judicial, bem como, presumir-se-á a condição de 

que o participante ganhador não possui impedimentos fiscais, legais ou 

outros que o impeça de receber e/ou usufruir o prêmio ganho. 

10.10. Utilização e Proteção de Dados: No que se relacionam a eventuais 

tratamentos de dados pessoais, as partes atuarão no presente em 

conformidade com (i) a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 

13.709, de 14 de agosto de 2018, assim como suas eventuais alterações, 

regulamentações ou substituições posteriores; (ii) as normas nacionais e 

internacionais vigentes relacionadas, quando aplicáveis; (iii) as 

determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria 

10.11. A ORGANIZADORA (Grupo EP) fará a coleta, conservação e tratamento 

de dados dos Participantes para execução do presente concurso, de 

modo que os Participantes, ao lerem e concordarem com este 

Regulamento, declaram cientes da disponibilização de seus dados 

pessoais ao Grupo EP, com expresso consentimento no momento do 

envio das informações. O processamento e arquivamento dos dados será 

realizado internamente pelo Grupo EP, ficando, desde já, expressamente 

autorizada a efetuar esse processamento externamente, a seu critério. 

10.12. Os Participantes autorizam expressamente e declaram ciência, neste ato, 

que os dados obtidos durante o mecanismo do presente Concurso, serão 

utilizados pelo Grupo EP e seus parceiros comerciais, a seu exclusivo 

critério, incluindo, mas não se limitando a identificação e contato com os 

participantes. 

10.13. Os Participantes declaram ciência de que a Promotora poderá 

compartilhar seus dados pessoais com seus parceiros comerciais acima 

citados, para finalidade única e exclusiva de realizar cadastro e controle 

para a entrega dos prêmios. 

10.14. O Grupo EP comunicará ou transferirá, em parte ou na sua totalidade, os 

dados pessoais dos Participantes a entidades públicas e ou privadas 

sempre que decorra de obrigação legal e, ou seja necessário para 

cumprimento deste ou outros contratos ficando para tal expressamente 

autorizada pelos Participantes. 



10.15. As finalidades do tratamento dos dados pessoais dos participantes pela 

Organizadora e Parceiros Comerciais visam permitir a execução das 

obrigações contratuais presentes no presente regulamento e seus 

desdobramentos legais e regulatórios exigidos, sendo permitido também a 

manutenção de tais dados, respeitado a minimização do tratamento. 

10.16. As partes poderão tratar os dados pessoais do titular durante todo o 

período em que os mesmos forem pertinentes ao alcance das finalidades 

citadas neste regulamento, respeitando-se também os prazos 

prescricionais e decadenciais relacionados à temática do presente termo. 

Dados pessoais anonimizados, sem possibilidade de associação ao 

indivíduo, poderão ser mantidos por período indefinido. Após o término da 

vigência do Regulamento ou da relação comercial, ora estabelecida, a 

Organizadora e os Parceiros Comercias deverão eliminar de seus 

registros todos os dados pessoais que não possuir base legal para manter 

e evidenciar referida eliminação. 

10.17. Os participantes poderão solicitar ao Grupo EP e esta, salvo impedimento 

legal, deverá resguardar os direitos dos Participantes de acesso aos 

dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou o 

sua exclusão, e a limitação do tratamento, e o direito de se opor ao 

tratamento, bem como do direito à portabilidade dos dados. E ainda o 

direito de retirar consentimento em qualquer altura, sem comprometer a 

licitude do tratamento efetuado com base no cumprimento de obrigações 

legais ou com base no consentimento previamente dado. 

10.18. Os participantes são responsáveis pelas informações fornecidas no ato de 

preenchimento do cadastro. Serão automaticamente desclassificados e 

excluídos da promoção, sem necessidade de prévia comunicação, os 

participantes que informarem dados cadastrais incorretos, falsos ou 

incompletos e/ou que praticarem qualquer tipo de ato considerado 

fraudulento, ilegal, ilícito, ou que atente contra os objetivos deste simulado 

e do seu Regulamento, sem exclusão das penalidades cabíveis. 

10.19. As dúvidas e reclamações deverão ser encaminhadas diretamente ao e-

mail faleconosco@virandobixo.com.br. 

10.20. A presente ação é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de 

sorte ou pagamento pelos usuários, nem vinculação destes ou dos 



usuários vencedores à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou 

serviço, promovida pela empresa independendo, assim, da autorização do 

Ministério da Fazenda, conforme disposição do artigo 30, do Decreto n. 

70.951/72. 

10.21. Qualquer disposição do presente Regulamento poderá ser modificada 

pela ORGANIZADORA, a seu critério. 

ANEXO I 

CALENDÁRIO DE PROVAS PRIMEIRA FASE - VIRANDO BIXO 2021 

Médio   Difícil 
Matéria  Semana   Matéria  Semana 

      
PORTUGUÊS 17/mai 23/mai   PORTUGUÊS 16/ago 22/ago 
MATEMÁTICA 24/mai 30/mai   MATEMÁTICA 23/ago 29/ago 
HISTÓRIA 31/mai 06/jun   HISTÓRIA 30/ago 05/set 
GEOGRAFICA/Atualidades 07/jun 13/jun   GEOGRAFICA/Atualidades 06/set 12/set 
BIOLOGIA 14/jun 20/jun   BIOLOGIA 13/set 19/set 
QUÍMICA 21/jun 27/jun   QUÍMICA 20/set 26/set 
FÍSICA 28/jun 04/jul   FÍSICA 27/set 03/out 
INGLÊS 05/jul 11/jul   INGLÊS 04/out 10/out 
FILOSOFIA/SOCIOLOGIA 12/jul 18/jul   FILOSOFIA/SOCIOLOGIA 11/out 17/out 

              
              

Médio   Difícil 
Matéria  Semana   Matéria  Semana 

      
LINGUAGENS 19/jul 25/jul   LINGUAGENS 18/out 24/out 
CIÊNCIAS HUMANAS 26/jul 01/ago   CIÊNCIAS HUMANAS 25/out 31/out 
MATEMÁTICA 02/ago 08/ago   MATEMÁTICA 01/nov 07/nov 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 09/ago 15/ago   CIÊNCIAS DA NATUREZA 08/nov 14/nov 

 

 


