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INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados 
em local indicado pelo fiscal de sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado 
com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, 
calculadoras e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva 
identificação e o devido recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem 
fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de 
Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da FOLHA DE 
RESPOSTAS (GABARITO).  
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao 
sair da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma 
emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 40 (QUARENTA) questões objetivas de múltipla escolha. Leia-o 
atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos 
de seu início e só poderá levar o Caderno de Provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos 
anteriores ao horário previsto para o seu término. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.idecan.org.br, a partir 16h00min do dia do dia subsequente ao da realização da prova escrita. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso 
Público n°. 001/2011, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas 
objetivas disporá de 02 (dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento 
próprio disponibilizado no link correspondente ao Concurso Público no site www.idecan.org.br.  
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via Internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato após o fornecimento de dados referentes à sua 
inscrição, no prazo recursal ao IDECAN, conforme disposições contidas no site www.idecan.org.br, no 
link correspondente ao Concurso Público. 
 
 
 

03 – T   
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CCCAAARRRGGGOOO:::   AAAGGGEEENNNTTTEEE   DDDEEE   EEENNNDDDEEEMMMIIIAAASSS   
 

TEXTO I: 
 

“Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas fazem seu ofício. Elas começam com uma 
primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a 
torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando a 
água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do 
pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para 
secar. 

Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro 
falso; a palavra foi feita para dizer.”  

(Graciliano Ramos, em entrevista concedida em 1948, Internet: www.observatoriodaimprensa.com.br )  
 

01) Infere-se a partir do texto que:  
A) Graciliano Ramos estabelece uma comparação a partir de dois ofícios: o das lavadeiras de Alagoas e o do escritor.  
B) As lavadeiras, às quais se refere Graciliano Ramos, são consideradas um ícone de Alagoas.  
C) O ofício de escrever possui a mesma simplicidade do ofício de lavar roupas.  
D) As palavras, em um texto, não devem apresentar subjetividade, mas sempre serem objetivas formando um texto 

informativo.  
E) Lavar roupas e escrever são os dois principais ofícios das lavadeiras do texto de Graciliano Ramos.  

 

02) Em relação ao texto I, analise as afirmativas de acordo com a norma padrão da língua: 
I. A expressão “deve-se escrever” pode ser substituída corretamente por “deve-se escreverem”. 

II. A informação original do período será mantida se substituirmos “fazem seu ofício” por “fizeram seu ofício”. 
III. O termo “depois” em “Depois enxáguam, dão mais uma molhada,...” está empregado com sentido temporal.  

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

 

03) As formas verbais apresentadas no texto I “molham”, “torcem”, “voltam”, “colocam”, “ensaboam”, 
“enxáguam”, “dão” e “batem” estão no plural para: 
A) Indicar a ocorrência de oração sem sujeito. 
B) Indicar a ocorrência de sujeito indeterminado. 
C) Concordar com o antecedente “elas”.  
D) Concordar com os antecedentes “lavada”, “riacho”, “novamente”, “torcer”, “anil”, “depois”, “enxáguam” e 

“mão”, respectivamente. 
E) Sintetizar o texto eliminando a repetição da palavra “lavadeiras”. 

 

04) Os acentos nas palavras seguintes justificam-se porque toda monossílaba tônica terminada em –a, –e ou –o 

(seguidos ou não de s) recebem acento gráfico, EXCETO: 
A) lá  B) até    C) só   D) é   E) dá 

 

TEXTO II: 
 

Fabiano ouviu os sonhos da mulher, deslumbrado, relaxou os músculos, e o saco da comida escorregou-lhe no ombro. 
Aprumou-se, deu um puxão à carga. A conversa de Sinhá Vitória servira muito: haviam caminhado léguas quase sem 
sentir. De repente veio a fraqueza. Devia ser fome. Fabiano ergueu a cabeça, piscou os olhos por baixo da aba negra e 
queimada do chapéu de couro. Meio dia, pouco mais ou menos. Baixou os olhos encandeados, procurou descobrir na 
planície uma sombra ou sinal de água. Estava realmente com um buraco no estômago. Endireitou o saco de novo e, para 
conservá-lo em equilíbrio, andou pendido, um ombro alto, outro baixo. O otimismo de Sinhá Vitória já não lhe fazia 
mossa. Ela ainda se agarrava a fantasias. Coitada. Armar semelhantes planos, assim bamba, o peso do baú e da cabeça 
enterrando-lhe o pescoço no corpo.               (Graciliano Ramos – Vidas Secas / fragmento)  
 

05) Sobre o trecho “A conversa de Sinhá Vitória servira muito: haviam caminhado léguas quase sem sentir.” 
considerando o contexto, pode-se inferir que:  
A) Existe uma ironia nas palavras “servira muito”, querendo dizer o contrário: de nada adiantara a conversa de Sinhá 

Vitória.  
B) A conversa de Sinhá Vitória interferiu no trajeto, pois a partir de seus argumentos, um novo percurso havia sido 

feito.  
C) O caminho era longo, mas a sensação do cansaço foi reduzida com a conversa de Sinhá Vitória.  
D) Aquelas pessoas haviam caminhado quase sem sentir porque, na verdade, tratava-se de um caminho curto.  
E) Sinhá Vitória havia enganado, propositadamente, aquelas pessoas com sua conversa, fazendo com que elas 

percorressem aquele caminho. 
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06) A substituição dos trechos grifados pelos segmentos em parênteses só NÃO prejudica a correção gramatical e a 
informação original do período em:  
A) “... relaxou os músculos, e o saco da comida escorregou-lhe no ombro.” (embora o saco da comida tenha 

escorregado-lhe no ombro.) 
B) “Aprumou-se, deu um puxão à carga.” (Aprumou-se e deu um puxão à carga.)  
C) “Fabiano ergueu a cabeça, piscou os olhos por baixo da aba negra e queimada do chapéu de couro.” (negra, mas 

queimada do chapéu de couro.)  
D) “O otimismo de Sinhá Vitória já não lhe fazia mossa.” (ainda não lhe fazia mossa.) 
E) “Ela ainda se agarrava a fantasias.” (Ela mesma) 

 

07) Em “Endireitou o saco de novo e, para conservá-lo em equilíbrio, andou pendido, um ombro alto, outro baixo.”, a 
forma pronominal “-lo”, importante para a coesão do texto, tem a função de: 
A) Retomar o antecedente “saco novo”.  
B) Indicar a posição de equilíbrio em que estava Fabiano. 
C) Retomar o antecedente “o saco”.  
D) Isolar uma oração subordinada adverbial final.  
E) Indicar indeterminação do sujeito.  

 

TEXTO III: 
 

Na testa de Fabiano o suor secava, misturando-se à poeira que enchia as rugas fundas, embebendo-se na correia do 
chapéu. A tontura desaparecera, o estômago sossegara. Quando partissem, a cabaça não envergaria o espinhaço de Sinhá 
Vitória. Instintivamente procurou no descampado indício de fonte. Um friozinho agudo arrepiou-o. Mostrou os dentes 
sujos num riso infantil. Como podia ter frio com semelhante calor? Ficou um instante assim besta, olhando os filhos, a 
mulher e a bagagem pesada. O menino mais velho esbrugava um osso com apetite. Fabiano lembrou-se da cachorra 
Baleia, outro arrepio correu-lhe a espinha, o riso besta esmoreceu.           (Graciliano Ramos – Vidas Secas / fragmento)  
 

08) No texto anterior, Fabiano é apresentado com certos traços característicos de seres irracionais. Assinale o 
trecho que demonstra e comprova tal afirmativa:  
A) “Na testa de Fabiano o suor secava, misturando-se à poeira que enchia as rugas fundas,...” 
B) “A tontura desaparecera,...”  
C) “... o estômago sossegara.” 
D) “...a cabaça não envergaria o espinhaço...”    
E) “Instintivamente procurou no descampado indício de fonte.”  

 

09) Na expressão “riso infantil”, a palavra “infantil” está sendo empregada no sentido de: 
A) Inocente.  B) Inexplicável. C) Sem importância.  D) Sem graça.  E) Infame. 
   

10) “Um friozinho agudo arrepiou-o. Mostrou os dentes sujos num riso infantil. Como podia ter frio com semelhante 

calor?” O trecho destacado apresenta o questionamento de uma situação contraditória, infere-se a respeito de 
tal contradição que:  
A) O ambiente em que aquelas pessoas estavam era de tal forma inóspito que calor e frio se alternavam 

constantemente.  
B) As sensações de frio e calor são ilusórias, já que é impossível que alguém as sinta ao mesmo tempo.  
C) O calor declarado neste contexto expressa toda a ansiedade vivida pelo personagem naquele momento. 
D) Nesta situação, estão envolvidos aspectos físicos e psicológicos a respeito da sensação de calor e frio sentida pelo 

personagem.  
E) A sensação de frio e calor é comum em pessoas infantis, ao dizer que o personagem mostrou os dentes sujos num 

riso infantil comprova-se que tal condição lhe foi atribuída.  
 
  

MMMAAATTTEEEMMMÁÁÁTTTIIICCCAAA   
 
  

11) Qual é a soma dos algarismos do maior número primo de 3 algarismos, todos distintos? 
A) 17  B) 18   C) 19   D) 20   E) 21 

 

12) Qual é a forma fatorada do número obtido, quando se divide por 3 o quadrado do antecessor de 19? 
A) 22 . 32  B) 2 . 32  C) 22 . 33  D) 23 . 32  E) 23 . 33 

 

13) Seja o número 2x5y4 em que x e y representam respectivamente, os algarismos da unidade de milhar e dezena 
simples. Qual é a maior soma possível dos valores absolutos de x e y para que o número considerado seja 
divisível por 4? 
A) 15  B) 16   C) 17   D) 18   E) 19 

 

14) Um quadrado de lado igual a 12cm tem área igual a dois terços da área de um triângulo, cuja base mede 18cm. 
Qual a altura do triângulo? 
A) 18cm  B) 20cm  C) 22cm  D) 24cm  E) 26cm 
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15) A figura abaixo representa um quadrado cuja região em negrito tem 72cm2. Qual a medida do lado desse 
quadrado? 
 

A) 12cm 
 

B) 16cm 
 

C) 14cm 
 

D) 13cm 
 

E) 18cm 
 

16) Sendo 4  e  – 3 as raízes da equação x2 – x + c = 0, marque a alternativa correta: 
A) c é ímpar.      D) c é primo. 
B) c é múltiplo de 5.     E) c é quadrado perfeito. 
C) c é menor que zero. 

 

17) Se 19 . 13M 2
1

−−−−++++==== , então M2 é igual a: 

A) 2   B) 2   C) 3   D) 3    E) 4 
 

18) Márcia pesava 80kg. Num período de 2 meses, ela ganhou 5% de seu peso e em seguida, perdeu 5% do novo 
peso. Qual o peso final atingido por Márcia? 
A) 79,8kg  B) 80,0kg  C) 80,2kg  D) 79,6kg  E) 80,4kg 

 

19) Qual dos números abaixo apresenta o maior número de divisores primos? 
A) 189  B) 150   C) 210   D) 450   E) 315 

 

20) Sendo 
634

zyx
========   e  x + y + z = 39, marque a alternativa correta: 

A) x + y = 20 B) y + z = 28  C) x – y = 3  D) z – y = 8  E) x + z = 26 
 
  

 
 
 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   EEESSSPPPEEECCCÍÍÍFFFIIICCCOOOSSS   
 
  

21) “Assistência entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.” Esta descrição se 
refere a um dos Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde. Identifique-o: 
A) Regionalização.       D) Promoção da saúde. 
B) Equidade.      E) Prevenção de doença. 
C) Integralidade. 

 

22) Analise as afirmativas abaixo acerca do Sistema Único de Saúde (SUS): 
I. Os usuários do SUS terão representação paritária, no Conselho Municipal de Saúde, em relação ao conjunto dos 
demais segmentos. 

II. As ações de saúde do SUS devem ser voltadas para o indivíduo e a comunidade com atuação, de maneira integral. 
III. A igualdade da assistência do SUS, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, constitui um dos seus 

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

 

23) “Dá-se o nome de __________ quando ocorre uma elevação brusca, inesperada e temporária do número de casos 

de uma doença infectocontagiosa em uma determinada região, ultrapassando o número de casos teoricamente 

esperado.” Completa corretamente esta definição, a palavra constante na seguinte alternativa: 
A) sazonalidade B) prevalência  C) morbidade  D) epidemia  E) pneumonia 

 

24) “Denomina-se __________ a presença habitual de uma enfermidade dentro de uma determinada área 

geográfica.” Completa corretamente esta definição, a palavra constante na seguinte alternativa: 
A) incidência B) endemia  C) pandemia  D) prevalência  E) mortalidade 

 

25) Em relação à Dengue, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) É transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. 
(    ) Medicamentos como aspirina, AAS e anti-inflamatórios não devem ser usados no tratamento da Dengue, de vez 

que podem aumentar o risco de hemorragias. 
(    ) São sintomas de um doente: dor de cabeça, dor no corpo, náuseas, manchas vermelhas na pele e febre. 
(    ) Deve-se vacinar contra a Dengue pelo menos uma vez ao ano. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V, V B) V, V, V, F  C) V, V, F, F  D) V, F, V, F  E) F, F, V, V 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO – AL  

AGENTE DE ENDEMIAS                                                                                              
www.idecan.org.br       atendimento@idecan.org.br 5 

26) Para a vigilância sanitária, a notificação compulsória torna-se um instrumento importante. Assim 
considerando, marque a alternativa que indica doenças que são de notificação: 
A) Coqueluche e diabetes.     D) Leptospirose e hanseníase. 
B) Cardiopatia e endocardite.    E) Herpes e afta. 
C) Diabetes e hipertensão. 

27) Sobre as atribuições específicas do Agente de Endemias, marque a alternativa correta: 
A) Exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde. 
B) As atribuições do Agente de Endemias são as mesmas do Agente Comunitário de Saúde. 
C) As atribuições constantes na Lei Federal nº. 8080/90 regulamentam a contratação do Agente de Endemias. 
D) Cabe ao Agente de Endemias promover ações no âmbito do SUS somente para rede pública. 
E) O Secretário Municipal de Saúde descreve as atribuições do Agente de Endemias com base na Constituição 

Federal. 
28) O consumo de água contaminada pode transmitir doenças, tais como: 

A) Sarampo e dengue.      D) Miocardite e febre amarela. 
B) Cólera e hepatite.      E) Doença de Chagas e febre reumática. 
C) Catapora e sarampo. 

29) De modo geral, ressalvados os cargos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados: 
A) Mediante condições de qualidade.    D) Exigindo-se cumprimento de obrigações. 
B) Mediante processo de licitação pública.    E) Solidariamente. 
C) Por orientação jurídica processual. 

30) Conforme o disposto na Lei Orgânica de Paulo Jacinto, analise: 
I. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em Concurso Público será 
convocado com prioridade sobre novos concursados. 

II. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei. 

III. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de 
cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. 

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

 
  

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   GGGEEERRRAAAIIISSS   
 
  

31) Apesar de já existir uma variada gama de produtos verdes, é fraca a adesão que estes tipos de produtos têm 
merecido. Acerca disso, analise:  
I. Critérios como preço ou conveniência limitam os consumidores a adquiri-los. 

II. Em centros urbanos maiores, a iniciativa de um mercado com preocupações ambientais destaca-se, mas ainda há 
pouca conscientização dos consumidores para a aquisição destes produtos. 

III. Os produtos ecoeficientes são normalmente identificados como mais caros, não levando em conta, a 
contabilização dos custos ao longo do seu ciclo de vida. 

IV. Lâmpadas incandescentes são exemplos de produtos verdes, pois o consumo de energia é inferior ao das lâmpadas 
fluorescentes. 

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

 

32) O esgotamento das reservas de energia está muito mais rápido do que se supunha, assim como a disputa pelas 
fontes naturais que restam. São consideradas fontes naturais os seguintes tipos de energia: 
1. Solar. 2. Eólica. 3. Fóssil. 4. Nuclear. 5. Hidráulica. 
Atende(m) corretamente ao enunciado da questão: 
A) Um item.      D) Quatro itens.  
B) Dois itens.      E) Cinco itens.  
C) Três itens.   

 

33) Sobre o fenômeno conhecido como efeito estufa está correto afirmar que, EXCETO: 
A) O efeito estufa possibilita condições ideais para a manutenção da vida na terra, porém seu agravamento 

desestabiliza o equilíbrio energético do Planeta. 
B) Apesar de essencial para a vida na Terra, seu excesso desencadeia o aquecimento global. 
C) É um processo que ocorre quando uma parte da radiação refletida pela superfície terrestre é absorvida por 

determinados gases presentes na atmosfera. 
D) O agravamento do efeito estufa significa diminuição na temperatura da Terra. 
E) São gases de estufa: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etc. 
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34) “Globalização é o conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial que vem acontecendo nas 

ultimas décadas”. Acerca disso, marque a afirmativa INCORRETA: 
A) O ponto central das transformações é a integração dos mercados numa chamada “aldeia-global”, explorada pelas 

grandes corporações internacionais. 
B) Os Estados abandonam gradativamente as barreiras tarifárias para protegerem a sua própria produção da 

concorrência dos produtos estrangeiros e abrem-se ao comércio e ao capital internacional. 
C) A globalização impede a homogeneização cultural entre os países. 
D) A globalização é acompanhada de uma intensa revolução das tecnologias de informação. 
E) As fontes de informação se uniformizam devido ao alcance mundial e à crescente popularização dos canais de 

televisão por assinatura e Internet.  
35) Dia 22 de abril, é comemorado o “Dia da Terra” que foi criado em 1970, pelo Senador norte-americano 

Gaylord Nelson. Este dia se deve à(ao): 
A) Comemoração das Teorias Evolucionistas.    
B) Primeiro e maior protesto contra a poluição.    
C) Criação do planeta Terra. 
D) Reconhecimento do mais alto ponto da Terra. 
E) N.R.A. 
 

CCCOOONNNHHHEEECCCIIIMMMEEENNNTTTOOOSSS   LLLOOOCCCAAAIIISSS   
 
  

36) O município de Paulo Jacinto recebeu este nome em homenagem a Paulo Jacinto Tenório, que teria doado 
uma área destinada para construção do(a): 
A) Igreja matriz.       D) Escola.    
B) Estrada de ferro.      E) Hospital. 
C) Praça principal.   

37) Em 1911, com a inauguração da nova via de comunicação, a estrada de ferro, o povoado passou a denominar-
se Paulo Jacinto. Esta ferrovia era conhecida pelo nome de: 
A) Great Western.      D) Track Western.  
B) Green Trail.      E) Trench Great. 
C) Train Great.   

38) Analise as afirmativas abaixo sobre os aspectos fisiográficos do município de Paulo Jacinto: 
I. Vegetação composta basicamente por caatinga Hiperxerófila com trechos de Florestas Caducifídias. 

II. Clima tropical semiárido. 
III. Período chuvoso que se inicia no mês de novembro com término em abril. 
IV. Relevo suavemente ondulado. 

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

39) O município de Paulo Jacinto está inserido na bacia hidrográfica do Rio Paraíba. Acerca disso, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(    ) O rio Paraíba atravessa o município na sua porção central e banha a sua sede. 
(    ) Seus principais afluentes são os riachos Cavalo, Taquara, Lunga, Cafundó e Muquém. 
(    ) O padrão de drenagem do rio é o dentrífico. 
(    ) Todo sistema fluvial deságua no rio Mundaú. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F, F B) F, V, V, F  C) F, V, F, V  D) V, V, V, F  E) V, F, F, V 

40) A reativação da Comarca de Paulo Jacinto tem sido discutida entre a presidente do Tribunal de Justiça de 
Alagoas (TJ/AL), a desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento e o prefeito do município. Acerca disso, 
NÃO é correto afirmar que: 
A) A Comarca de Paulo Jacinto foi desativada no ano de 2003. 
B) Com a desativação da Comarca, a violência e o tráfico de drogas se intensificaram na cidade. 
C) Com a desativação da Comarca de Paulo Jacinto, a população se desloca até Quebrangulo para usufruir dos 

serviços da justiça. 
D) A Comarca de Paulo Jacinto foi desativada, seguindo orientações do Conselho Nacional de Justiça, com o 

propósito de reduzir gastos. 
E) Todas as respostas anteriores estão corretas. 

 




