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CCCAAARRRGGGOOO::: AAANNNAAALLLIIISSSTTTAAA DDDEEE GGGEEESSSTTTÃÃÃOOO MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL AAAGGGMMM IIIIII (((CCCÓÓÓDDDIIIGGGOOO IIIVVV))) ///AAAUUUDDDIIITTTOOORRR EEEMMM SSSAAAÚÚÚDDDEEE

TEXTO I: 
 A gente se acostuma a criticar os jovens por eles serem pouco educados, os homens por serem arrogantes, as mulheres por 

serem chatas, os governos por serem omissos ou incompetentes, quando não mal-intencionados. Políticos sendo acusados de 
corrupção é tão trivial que as exceções se vão tornando ícones, ralas esperanças nossas. Onde estão os homens honrados, os 
cidadãos ilustres e respeitados, que buscam o bem da pátria e do povo, independentemente de cargos, poder e vantagens? 

          (Lya Luft. Revista Veja, 11 de março de 2009, edição 2103/fragmento) 
01) A respeito da ideias do texto é possível afirmar que:  

A) A crítica feita a diversos segmentos da sociedade referida no texto ignora os governos quando esses se mostram mal-
intencionados. 

B) No texto, o trecho: “políticos sendo acusados de corrupção é tão trivial”, é o mesmo que toda corrupção é trivial. 
C) O costume com as críticas traduz certo grau de comodismo e apatia diante de atitudes contrárias a uma boa convivência 

social.
D) O sentido textual é preservado se no lugar de “que” em: “Políticos sendo acusados de corrupção é tão trivial que as 

exceções se vão tornando ícones...” fosse usado o vocábulo “mas”.  
E) A expressão “a gente”, por ser uma gíria, tem por finalidade permitir que o texto atinja um público jovem.   

02) O vocábulo “por”, repetido várias vezes no primeiro período do texto, tem por finalidade linguística e textual 
expressar posteriormente: 
A) Causa.  B) Consequência.  C) Finalidade.  D) Concessão.  E) Condição. 

03) No último período, é feito um questionamento que: 
A) Inverte a argumentação apresentada anteriormente mostrando um posicionamento maleável. 
B) Aponta a busca para uma possível solução mediante as acusações citadas anteriormente.  
C) Demonstra o conhecimento e o convívio com homens honrados e cidadãos ilustres. 
D) Esclarece que homens honrados e cidadãos ilustres não podem, de forma alguma, estar ligados a altos cargos de 

confiança e que detenham certo poder. 
E) Afirma que a busca pelo bem da pátria e do povo não pode ser exercida por homens que se tornaram exceções ou 

ícones. 
TEXTO II: 

Eis o paraíso dos transgressores: a lei é a da selva, a honradez foi para o brejo, a decência tem de ser procurada como fez 
há séculos um filósofo grego: ao lhe indagarem por que andava pela cidade com uma lanterna acesa em dia claro, declarou: 
“Procuro um homem honesto”. O que devemos dizer nós? Temos pouca liderança positiva, raríssimo abrigo e norte, referências 
pífias, pobre conforto e estímulo zero, quase nenhuma orientação. A juventude é quem mais sofre, pois não sabe em que 
direção olhar, em que empreitadas empregar sua força e sua esperança, em quem acreditar nesse tumulto de ideias 
desencontradas. Vivemos feito bandos de ratos aflitos, recorrendo à droga, à bebida, ao delírio, à alienação e à indiferença, para 
aguentar uma realidade cada dia mais confusa: de um lado, os sensatos recomendando prudência e cautela; de outro, os 
irresponsáveis garantindo que não há nada de mais com a gigantesca crise atual, que não tem raízes financeiras, mas morais: a 
ganância, a mentira, a roubalheira, a omissão e a falta de vergonha. E a tudo isso, abafando nossa indignação, prestamos a 
homenagem do nosso desinteresse e fazemos a continência da nossa resignação. Meus pêsames, senhores. Espero que na hora 
de fechar a porta haja um homem honrado, para que se apague a luz de verdade, não com grandes palavras e reles mentiras.

          (Lya Luft. Revista Veja, 11 de março de 2009, edição 2103/fragmento) 

04) A partir das ideias do texto II assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Ao iniciar o período com o vocábulo “eis”, a autora expressa que a seguir haverá uma indicação conceitual 

estabelecida. 
B) Pela natureza linguística de sua composição, modo textual, pode-se afirmar que se trata de um texto de caráter 

argumentativo cuja finalidade é levar o leitor a dar sua adesão às teses nele defendidas. 
C) No primeiro período há uma construção comparativa através do tratamento dado à linguagem. 
D) Os problemas apresentados, de acordo com o texto, são resultados da total falta de liderança, já que todo 

desenvolvimento socialmente organizado deveria tê-la de alguma forma.  
E) Para suportar a realidade do cotidiano, soluções momentâneas são apresentadas como um escape.   

05) O trecho “Eis o paraíso dos transgressores” equivale, semanticamente, a: 
A) Eis o paraíso transgressor.    D) Eis os transgressores do paraíso. 
B) Eis o paraíso dos que transgridem.    E) Eis o paraíso da transgressão. 
C) Eis a transgressão do paraíso. 

06) “E a tudo isso, abafando nossa indignação, prestamos a homenagem do nosso desinteresse e fazemos a continência da 
nossa resignação.” No trecho destacado, ocorre uma relação de sentido descrita corretamente a seguir em: 
A) A indignação é realçada à medida que há um sinal de respeito diante daqueles que são os responsáveis pela atual 

realidade apresentada no texto. 
B) As palavras “abafando”, “homenagem” e “continência” estão empregadas no sentido conotativo, o acréscimo de um 

novo conteúdo significativo.  
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C) A homenagem e a continência aqui representam a própria indignação e a forma de reação contra a realidade confusa 
mostrada no texto.  

D) O desinteresse e a resignação das pessoas são consequências de sua grande indignação. 
E) Uma homenagem é fator de demonstração de coragem em um momento de crise e dificuldades. 

TEXTO III:               Razão de ser
Escrevo. E pronto.  

Escrevo porque preciso,  
preciso porque estou tonto.  

Ninguém tem nada com isso.  
Escrevo porque amanhece,  

E as estrelas lá no céu 
Lembram letras no papel,  

Quando o poema me anoitece.  
A aranha tece teias.  

O peixe beija e morde o que vê.  
Eu escrevo apenas.  

Tem que ter por quê? 
      (Paulo Leminski. Melhores poemas de Paulo Leminski. Seleção Fred Góes e Álvaro Marins. 4.ed. São Paulo: Global, 1999. p. 133.)

07) Assinale a alternativa correta a respeito do questionamento feito no último verso do poema: 
A) Ocorre uma inversão da ordem usual de pergunta e resposta, sem que a coerência seja prejudicada.  
B) Não há resposta para o questionamento feito ao final do poema visto que não há uma continuidade para o texto. 
C) Através do questionamento feito no último verso do poema é possível um tom humorístico atribuído ao texto. 
D) A ironia atribuída ao poema é notada através do questionamento feito no último verso do poema.  
E) Tal questionamento possui um aspecto declarativo indicando a obrigatoriedade de haver o porquê para o ato de 

escrever.  
08) O uso, repetidas vezes, do vocábulo “porque” demonstra: 

A) Inexperiência quanto ao ato de escrever. 
B) Insensatez quanto ao ato de escrever. 
C) Predisposição ao papel de escritor.  
D) Tentativa de justificar o ato de escrever.  
E) Repetição necessária para reforçar o assunto principal tratado no poema.  

09) O ofício de escrever do eu lírico é caracterizado como um exercício solitário. Tal afirmação pode ser comprovada 
através do seguinte verso: 
A) “Escrevo. E pronto.”     D) “Lembram letras no papel,” 
B) “preciso porque estou tonto.”    E) Tem que ter por quê?
C) “Ninguém tem nada com isso.”  

10) Os versos “A aranha tece teias.” e “O peixe beija e morde o que vê.”, estabelecem a seguinte relação com as ideias do 
poema:
A) A casualidade das ações citadas nos referidos versos é a mesma descrita no ato de escrever.  
B) A complexidade das ações citadas nos referidos versos é a mesma descrita no ato de escrever. 
C) A necessidade das ações citadas nos referidos versos é a mesma descrita no ato de escrever.  
D) Não há qualquer relação entre as ações citadas nos versos com as ideias do poema. 
E) O tecer da teia pela aranha e o morder o que vê do peixe são tão eficazes e casuais quanto o ato de escrever. 

SSSAAAÚÚÚDDDEEE PPPÚÚÚBBBLLLIIICCCAAA
11) Identifique os objetivos da epidemiologia e marque V para os verdadeiros e F para os falsos: 

(    ) Prover dados para a administração e avaliação de serviços de saúde. 
(    ) Entender a causa dos agravos à saúde. 
(    ) Determinar e definir os fatores contribuintes dos agravos à saúde. 
(    ) Identificar e explicar os padrões de distribuição geográfica das doenças. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F, F B) V, V, V, F  C) V, V, V, V  D) V, F, V, V  E) F, V, V, V 

12) Para descrevermos o comportamento de uma doença numa comunidade, utiliza-se as medidas de frequência de 
morbidade. Em saúde pública, entende-se como morbidade: 
A) Doença.         

 B) Traumas e lesões.        
C) Incapacidade. 
D) Investigação. 
E) As alternativas A, B e C respondem corretamente o enunciado. 

13) As doenças infecciosas que são transmitidas em condições normais de animais para o homem, como por exemplo: 
doença de chagas, leptospirose e raiva, são denominadas: 
A) Etiológicas.  B) Zoonoses.  C) Zootécnicas.  D) Crônicas.  E) Precoces. 
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14) O sistema público de saúde, hoje, é certamente bem mais descentralizado do que no passado recente. A observação 
do processo de implementação do SUS indica que a maior autonomia do nível local estimula alguns pontos tais 
como, EXCETO: 
A) Crescimento da participação do orçamento local no custeio do SUS, em função da pressão dos usuários sobre as 

prefeituras. 
B) Redução de fraudes porque o controle local é mais eficaz e mais próximo do usuário. 
C) Redução de desperdícios, visto que a forma pela qual a prefeitura passa a ser financiada incentiva a maior parcimônia 

no uso dos recursos. 
D) Maior possibilidade de desenvolvimento de iniciativas locais, compatíveis com as características da população 

beneficiária. 
E) A assistência priorizada e única aos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica, a nível municipal. 

15) Consideram-se como instrumentos básicos do Sistema de Planejamento do SUS: 
A) Plano de Saúde e a respectiva Programação Anual em Saúde. 
B) Relatório de Gestão. 
C) Programa de Trabalho. 
D) Reorganização Intergestora. 
E) As alternativas A e B completam corretamente o enunciado. 

16) A Vigilância Sanitária está incluída no campo de atuação do SUS e nos termos da Lei Federal nº 8080/90, é 
entendida como: 
A) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 
B) Um controle de ações integradas e assistenciais que visam ampliar os serviços básicos e complementares. 
C) A ordenação da política de saúde destinada a produzir conhecimentos a partir da análise das doenças. 
D) A inspeção da vigilância nutricional alimentar hospitalar. 
E) Nenhuma resposta anterior completa corretamente o enunciado. 

17) A direção nacional do SUS tem como competência, nos termos da Lei Federal nº 8080/90, definir e coordenar os 
sistemas abaixo relacionados, EXCETUANDO: 
A) De rede de laboratórios de saúde pública. 

 B) De redes integradas de assistência de alta complexidade. 
 C) De redes de execução de ações e serviços complementares de forma incisiva a nível municipal. 
 D) De vigilância epidemiológica. 
 E) De vigilância sanitária. 
18) Os recursos financeiros dos SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação e 

movimentados sob fiscalização: 
A) Do Poder Executivo Federal.    D) Do Conselho de Saúde. 

 B) Do Poder Judiciário Federal.    E) Das Universidades Federais de Saúde. 
 C) Do Conselho Estadual. 
19) Os profissionais de saúde, responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e 

ensino, são obrigados a comunicar aos gestores do SUS a ocorrência de casos suspeitos ou confirmados de doenças 
de notificação compulsória e imediata. NÃO está incluído como doença e agravo de notificação imediata, caso 
suspeito ou confirmado de: 
A) Febre amarela.       D) Cólera. 

 B) Tuberculose.       E) Raiva humana. 
 C) Botulismo. 
20) Considerando o que dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica da Saúde, o custeio das ações e serviços de 

saúde é de responsabilidade: 
A) Dos consórcios intersetoriais.    D) Dos hospitais universitários. 
B) Do governo federal.      E) Das Comissões Intergestoras da Saúde. 
C) Das três esferas de governo. 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS
21) A conduta correta do serviço de vigilância epidemiológica para os contactantes de um caso-índice de tuberculose 

pulmonar é: 
A) A quimioprofilaxia é indicada para todos os contactantes. 
B) A vacinação com BCG é indicada para todos os contactantes. 
C) A indicação da quimioprofilaxia depende da avaliação clínica dos contactantes e de sua idade. 
D) A vacinação para contactantes de um caso-índice é uma medida epidemiologicamente dispensável. 
E) A indicação da vacinação com BCG depende da avaliação clínica dos contactantes, mas não de sua idade. 

22) Em relação às esferas de atendimento no Sistema Único de Saúde, pode-se afirmar que: 
A) A atenção terciária não realiza procedimentos de prevenção da saúde. 
B) A atenção primária caracteriza-se por atender aos eventos mais frequentes de saúde. 
C) A mais relevante para o sistema de saúde é a atenção terciária, por concentrar a tecnologia de ponta. 
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D) A atenção secundária resolve cerca de 95% dos eventos a ela demandados, transferindo os 5% para a atenção terciária. 
E) A atenção primária apresenta baixa complexidade na incorporação de tecnologia e na abordagem da assistência à saúde. 

23) Ao utilizarmos a expressão produção social da saúde, queremos afirmar que: 
A) Saúde é mercadoria que se adquire nos serviços de saúde. 
B) O trabalho dos hospitais pode ser comparado a uma linha de produção de saúde. 
C) As fábricas e outras empresas são responsáveis pela saúde da população, em geral. 
D) A indústria da doença regula o surgimento das doenças na população. 
E) As condições de vida das pessoas, a distribuição de renda, moradia, transporte, trabalho, educação, entre outros, 

determinam a saúde e a facilidade de adoecer. 
24) Os sistemas de saúde existentes em qualquer país têm como característica, a participação dos setores público e 

privado no financiamento e na provisão de serviços. No Brasil, o Sistema Único de Saúde caracteriza-se por: 
A) Predomínio do financiamento e da provisão pelo setor público. 
B) Predomínio do financiamento e da provisão pelo setor privado. 
C) Predomínio do financiamento pelo setor privado e da provisão pelo setor público. 
D) Predomínio do financiamento e da provisão pelo setor público e da provisão pelo setor privado. 
E) Pouca diferença entre a participação dos setores público e privado na provisão e no financiamento. 

25) De acordo com a atual Constituição Federal do Brasil NÃO está correto afirmar que:
A) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada. 
B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 
C) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, fiscalizar e inspecionar alimentos, 

compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 
D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua 

regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, 
por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

E) Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate a 
endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e 
requisitos específicos para sua atuação. 

26) De acordo com o Código de Ética Médica, pode-se afirmar que: 
A) É permitido ao Médico Auditor de Saúde ser perito de paciente seu ou de seus familiares. 
B) É permitida a inclusão de nomes de profissionais que não participaram do ato médico, para efeito de cobrança de 

honorários. 
C) É permitido ao Médico Auditor de Saúde intervir nos atos profissionais de outro médico ou fazer apreciações em 

presença do paciente, quando não estiver de acordo com a conduta adotada pelo colega. 
D) É vedado ao Médico deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim 

como ultrapassar os limites das suas atribuições e competências. 
E) N.R.A. 

27) Dos sistemas e redes de informações disponíveis, os mais utilizados pelo Sistema Nacional de Auditoria – SNA são, 
EXCETO: 
A) RNIS – Rede Nacional de Informações em Saúde. 
B) SIH/SUS – Sistema de Informações Hospitalares do SUS. 
C) RIPSA – Rede Interagencial de Informações para a Saúde. 
D) SIS - PNI – Sistema de Informação Nacional de Imunização. 
E) SISVAN – Sistema de Informações de Vigilância Alimentar e Nutricional. 

28) É obrigatório o registro das empresas de auditoria médica no(a): 
A) Junta Comercial Regional. 
B) Junta Comercial Municipal. 
C) Conselho Regional de Medicina. 
D) Conselho Regional dos Auditores. 
E) Não é necessário que a empresa esteja registrada, apenas o médico, que no exercício de auditoria, deverá estar 

regularizado no Conselho Regional de Medicina da jurisdição onde presta serviço de auditoria. 
29) Conforme o disposto na Lei Orgânica/Guarapari, independerá de pagamento de taxas: 

A) Petição formulada em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 
B) Certidões para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 
C) Cópia de formulários de impostos em 2ª e 3ª vias. 
D) Alvará de licença para obras. 
E) As alternativas A e B respondem corretamente o enunciado. 

30) O servidor público em exercício de mandato eletivo está sujeito a algumas disposições; analise-as: 
I. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.

II. Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função.
III. Investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego 

ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será afastado do cargo.
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IV. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para os 
efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

Estão corretas, nos termos da Lei Orgânica/Guarapari, apenas as alternativas: 
A) I, II, III  B) I, III   C) II, III, IV  D) I, II, IV  E) I, II, III, IV 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS GGGEEERRRAAAIIISSS
31) O cenário internacional atualmente, tem como principal característica o avanço no processo de globalização em 

diversos níveis da vida cotidiana como na política, na economia, na cultura e na sociedade. Acerca disso, está 
correto afirmar que a globalização NÃO poderá: 
A) Atuar como instrumento do capitalismo neoliberalista com o objetivo de promover a integração econômica e política no 

âmbito global. 
B) Formar novos blocos econômicos, aproximando os povos e, consequentemente, aumentando as relações internacionais 

na vida cotidiana de cada um. 
C) Impedir reformas estruturais como privatizações de estatais, abertura de mercado, derrubada de barreiras alfandegárias, 

etc.
D) Promover a integração econômica e política no âmbito global. 
E) Atuar como linha mestra nas relações político-econômicas em todo o mundo.  

32) Mais de 150 anos se passaram e ainda é tema de intensos debates, a Teoria da Evolução das Espécies. Em “A origem 
das espécies” (1859), as ideias do famoso naturalista inglês, expostas em sua mais famosa obra, ainda o mantém 
mais atual e controverso do que nunca. O nome deste famoso naturalista é: 
A) Charles Darwin.      D) James Watson. 
B) Berners Lee.      E) Tomás Huxley. 
C) Sigmund Freud. 

33) “O Brasil tem na sua tradição diplomática, a busca constante pela cooperação com outros países e a tentativa de atuar 
multilateralmente, sendo reconhecido na área internacional por essas qualidades.” São organizações, onde o Brasil 
atua de forma ativa, de acordo com o enunciado, EXCETO: 
A) Fórum de Diálogo do IBAS     D) BNDSUL 
B) G20       E) IIRSA 
C) MERCOSUL 

34) A conservação da biodiversidade no Planeta constitui atualmente, em um dos assuntos mais debatidos nos encontros 
nacionais e internacionais sobre o meio ambiente. Dentro desta temática, evidencia-se a necessidade da prática da 
educação ambiental como estratégia fundamental para a manutenção da diversidade biológica. Nesta perspectiva, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. É relevante inserir nas instituições de educação, atividades voltadas para a sensibilização com o objetivo de despertar o 

interesse da comunidade estudantil para a importância da conservação da biodiversidade. 
II. A biodiversidade pode ser considerada uma das propriedades fundamentais da natureza, responsável pelo equilíbrio do 

ecossistema terrestre e marinho de grande valor econômico, social, genético, ecológico e cultural. 
III. O falso conceito de desenvolvimento, não está atrelado ao uso insustentável dos recursos biológicos. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) II   C) I, II   D) I, III   E) I, II, III 

35) A energia deve ser poupada para evitar uma crise agravante. Acerca disso, analise as afirmativas a seguir: 
I. Os investimentos em geração de energia não foram proporcionais ao crescimento da demanda. 

II. A dependência de usinas hidroelétricas no Brasil é um fator agravante da crise de energia. 
III. Com a falta de investimentos na ampliação de parques geradores, as reservas de água das usinas em operação, têm sido 

utilizadas de forma intensiva, reduzindo os níveis de armazenamento nos reservatórios.    
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) I, II   C) II   D) I, II, III  E) III 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS LLLOOOCCCAAAIIISSS
36) A bacia do rio Guarapari possui área de drenagem de, aproximadamente 345,90km2 e é constituída por três 

principais cursos d’água:  
A) Perocão, Una e Jabuti.     D) Doce, Santa Maria e Vitória. 
B) Palmeiras, Jucu e Lajinha.    E) Serra, Riacho e Una. 
C) Fundo, Peixe e Verde. 

37) A velha matriz construída pelo Padre José de Anchieta em 1585, foi inicialmente dedicada a Sant’Ana e a Santa 
Maria e, duzentos anos depois, passou a homenagear a padroeira da cidade. Atualmente, a padroeira do município 
de Guarapari é: 
A) Nossa Senhora Aparecida.    D) Nossa Senhora de Fátima. 
B) Nossa Senhora do Carmo.     E) Santa Rita. 
C) Nossa Senhora da Conceição. 
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38) No ano de 1980 do século passado, segundo o censo do IBGE, a população do município de Guarapari era de 38.500 
habitantes. No período de 1980 a 2006, o crescimento da população foi de 280%, contando atualmente, com cerca de 
110 mil habitantes. Este crescimento geográfico favoreceu: 
I. A diminuição significativa da cobertura vegetal do município. 

II. O crescimento das áreas de agropecuária. 
III. A devastação da vegetação nativa. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) I, III   C) II   D) I, II   E) III 

39) Com faixas douradas e escuras, é a principal praia de areia monazítica de Guarapari: 
A) Castanheiras. B) Areia Preta.  C) Do Sol.  D) Meaipe.  E) Setiba. 

40) De acordo com os limites geográficos da cidade de Guarapari, analise as afirmativas abaixo e marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas: 
(   ) Ao norte, com a grande Vitória. 
(   ) A leste, com o Oceano Atlântico.  
(   ) Ao sul, com a cidade de Anchieta. 
(   ) A oeste, com Vila Velha. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F, F B) F, V, F, F  C) V, V, V, F  D) F, V, V, F  E) V, F, F, V
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