
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 16/09/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XII do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA de 28/06/2013. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 15 DE SETEMBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO  



 

 

 

  

PARTE I – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 
 
01 - Uma das competências dos Profissionais Auxiliar  de 
Saúde Bucal e do Técnico em Saúde Bucal é “desenvolver 
em equipe ações de promoção da saúde e prevenção de 
riscos ambientais e sanitários, visando à melhoria da 
qualidade de vida da população”. Especificamente para 
essa competência é necessário à habilidade para: 

A) Participar do levantamento das necessidades de 
saúde da comunidade. 

B) Contribuir na elaboração do plano de ação da 
unidade de saúde. 

C) Utilizar recursos de comunicação, valorizando 
aqueles existentes na comunidade. 

D) Contribuir na realização de estudos 
epidemiológicos em saúde bucal 

E) Avaliar o fluxo de atendimento dos usuários da 
saúde bucal. 

 
02 - A LEI Nº 11.889, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, 
regulamenta o exercício das profissões de Técnico em 
Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal - ASB. 
Esta lei aprovou em seu Art. 9o  - “Compete ao Auxiliar 
em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-
dentista ou do Técnico em Saúde Bucal”:  

A) Desenvolver ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários. 

B) Fazer propaganda de seus serviços, em revistas, 
jornais ou folhetos especializados. 

C) Exercer a atividade de forma autônoma na área 
odontológica. 

D) Prestar assistência, direta ou indiretamente, a 
paciente sem supervisão. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
03 - Segundo a Política Nacional de Saúde Bucal a 
adequação do processo de trabalho ao modelo de atenção 
que se está propondo, requer que a equipe deve estar 
capacitada a oferecer de forma conjunta ações de 
promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e 
reabilitação, tanto no nível individual quanto coletivo. Este 
princípio se refere a: 

A) Intersetorialidade. 
B) Interdisciplinaridade. 
C) Multiprofissionalismo. 
D) Integralidade da Atenção. 
E) Qualificação da Assistência. 

 
04 - As ações que objetivam a apropriação do 
conhecimento sobre o processo saúde-doença incluindo 
fatores de risco e de proteção à saúde bucal, assim como a 
possibilitar ao usuário mudar hábitos apoiando-o na 
conquista de sua autonomia, incluem-se na: 

A) Educação em Saúde. 
B) Promoção de Saúde. 
C) Participação Social. 
D) Fluoretação das águas. 
E) Higiene Bucal Supervisionada. 

 
 
 
 

05 - Salienta-se a importância da revisão das práticas 
pedagógicas, especialmente em se tratando de abordagem 
para educação para adultos e jovens, que necessariamente 
difere da educação para crianças. São aspectos importantes 
a serem observados na educação em saúde bucal: 

A) Respeito à individualidade. 
B) Respeito à cultura local. 
C) Ética. 
D) Auto percepção de saúde bucal. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
06 - Para instituir a ATF recomenda-se levar em 
consideração a situação epidemiológica (risco) de 
diferentes grupos populacionais do local onde a ação será 
realizada. A utilização de ATF com abrangência universal 
é recomendada para populações nas quais se constate uma 
das seguintes situações: 

A) Exposição à água de abastecimento sem flúor. 
B) Exposição à água de abastecimento contendo altos 

teores de flúor. 
C) Exposição a flúor na água há mais de 10 anos. 
D) CPOD menor que 2 aos 12 anos de idade. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 
07 - Mais do que um possível efeito preventivo sobre o 
esmalte íntegro dos dentes, o flúor participa no controle da 
doença, quando já existe um processo de formação e 
desenvolvimento da lesão cariosa, não tendo praticamente 
nenhum efeito protetor sobre o esmalte hígido e sadio dos 
dentes. Sobre os efeitos do flúor na cavidade bucal é 
correto afirmar: 
I - Quando o pH retorna ao normal, o flúor presente na 
placa e no esmalte, atua ativando a remineralização, isto é, 
aumentando a eficiência da reposição de Cálcio e Fosfato 
perdidos durante o processo de desmineralização. 
II - O fluoreto de cálcio funciona como um depósito de 
flúor, podendo ficar retido por um tempo mais prolongado 
nos poros da lesão cariosa. Nos dias seguintes, ele é 
lentamente liberado, à medida que se dissolve. 
III - Existe a necessidade de seu uso frequente e 
permanente, para que seja mantida constante sua presença 
na cavidade bucal, condição fundamental para o sucesso 
no controle da cárie. 

A) As alternativas I; II e III são verdadeiras. 
B) Apenas a alternativa I é verdadeira. 
C) Apenas a alternativa II é verdadeira. 
D) Apenas a alternativa III é verdadeira. 
E) Apenas a alternativa I e II são verdadeiras. 

 
08 - Como primeiro nível de atenção do Sistema Único de 
Saúde (SUS), caracteriza-se por um conjunto de ações no 
âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e 
proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, 
o tratamento, a reabilitação e visa à manutenção da saúde. 
Esta afirmativa corresponde a: 

A) Atenção Secundária. 
B) Atenção Terciária. 
C) Atenção global. 
D) Atenção Básica. 
E) Estratégia Saúde da Família. 

 
 
 



 

 

 

  

09 - Constitui-se na base do trabalho das Equipes de Saúde 
da Família (ESF) para a prática da Vigilância em Saúde. 
Seu propósito fundamental é permitir eleger prioridades 
para o enfrentamento dos problemas identificados nos 
territórios de atuação, o que refletirá na definição das 
ações mais adequadas, contribuindo para o planejamento e 
programação local. Trata-se da: 

A) Vigilância em Saúde. 
B) Planejamento. 
C) Programação. 
D) Trabalho em Equipe. 
E) Territorialização. 

 
10 - Órgão do corpo humano que transforma certos tipos 
de venenos orgânicos em produtos inofensivos que são 
excretados pelo organismo. 

A) Pâncreas. 
B) Rins. 
C) Pulmão. 
D) Intestino. 
E) Fígado. 

 
11 - A capacidade que o sistema imunológico específico 
possui de reconhecer um elemento estranho que já atacou 
anteriormente o organismo, e responder a uma segunda 
agressão deste elemento de maneira mais rápida e intensa, 
denomina-se: 

A) Heterogeneidade. 
B) Especificidade. 
C) Memória. 
D) Fagocitose. 
E) Sistema imunológico. 

 
12 - A pele, não só reflete como contribui ativamente para 
a saúde do corpo. Sobre a pele é correto afirmar: 
I - É relativamente impermeável, o que permite ao homem 
viver em ambiente de baixa umidade. 
II - 60% de sua composição é líquida, impedindo que o 
corpo seque. 
III - Abriga as terminações nervosas que recebem 
estímulos sensoriais do meio ambiente. 

A) Apenas a alternativa I é verdadeira. 
B) Apenas a alternativa II é verdadeira. 
C) Apenas a alternativa III é verdadeira. 
D) As alternativas I; II e III são verdadeiras. 
E) Apenas a alternativa I e II são verdadeiras. 

 
13 - Internamente os dentes possuem um espaço que é 
ocupado pela polpa dentária. Este espaço, denominado 
cavidade pulpar e dividido em duas porções: 

A) Câmara pulpar e cemento dentinário. 
B) Canal radicular e raiz. 
C) Esmalte e cemento. 
D) Polpa e dentina. 
E) Câmara pulpar e canal radicular. 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 - Quando um operador trabalha a quatro mãos com a 
auxiliar, é importante que: 
I - O auxiliar conheça os passos da técnica que está sendo 
desenvolvida pelo operador, a fim de que se antecipe às 
necessidades do mesmo. 
II - A comunicação entre o operador e a auxiliar deve ser 
precisa (o tempo de solicitar algum objeto e sua 
nomenclatura são fundamentais). 
III - A troca de instrumental pode ser realizada em 
qualquer área que possibilite seu uso imediato pelo 
operador, principalmente se o auxiliar já está acostumado. 

A) As alternativas I; II e III são verdadeiras. 
B) Apenas a alternativa I e II são verdadeiras. 
C) Apenas a alternativa I é verdadeira. 
D) Apenas a alternativa II é verdadeira. 
E) Apenas a alternativa III é verdadeira. 

 
15 - A postura de trabalho é um problema ocupacional que 
merece um destaque especial, pois dela derivam situações 
graves para a saúde do trabalhador, tais como: 

A) Alterações digestivas (náuseas e diarreias). 
B) Desigualdade da altura dos ombros (artrite 

cervical). 
C) Perda de apetite e fraqueza. 
D) Alterações cutâneas (dermatites). 
E) Alterações renais (nefrite tóxica). 

 
16 - São organismos unicelulares pertencentes ao reino 
monera. Causa a tuberculose, a difteria, o tétano, a 
coqueluche, certas diarreias, a sífilis:  

A) Protozoários. 
B) Fungos. 
C) Bactérias 
D) Vermes. 
E) Vírus. 

 
17 - Destruição de qualquer forma de vida conhecida num 
dado meio, mesmo de seus tipos mais resistentes, como 
vírus esporos: 

A) Esterilização. 
B) Limpeza. 
C) Desinfecção. 
D) Assepsia. 
E) Antissepsia. 

 
18 - Camada que constitui a base para a adesão das 
bactérias e, geralmente, é considerada o passo inicial para 
o desenvolvimento da placa bacteriana: 

A) Biofilme dentário. 
B) Matéria Alba. 
C) Tártaro. 
D) Restos alimentares. 
E) Película adquirida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

19 - A dissolução dos tecidos dentários pelos ácidos 
produzidos pela placa bacteriana ocorre a partir de 
inúmeras reações químicas. Em situações de queda de pH, 
ocorrem reações químicas entre a apatita (substância que 
constitui o esmalte, formada basicamente de minerais) e os 
fluidos bucais que circundam a superfície dos dentes, 
resultando na: 

A) Remineralização do esmalte. 
B) Calcificação do esmalte. 
C) Diminuição do pH salivar. 
D) Desmineralização do esmalte. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 

 
20 - Agente de higiene bucal indispensável para a limpeza 
das regiões interdentais e do sulco gengival: 

A) Escova dental. 
B) Fio dental. 
C) Estimulador dental. 
D) Bochecho. 
E) Evidenciador de placa. 

 
21 - Doença clinicamente é caracterizada por alterações 
inflamatórias da gengiva, tal como inchaço e vermelhidão 
da margem gengival e sangramento, mesmo com 
sondagem delicada, na área do sulco gengival ou bolsa: 

A) Câncer bucal. 
B) Cárie dentária. 
C) Mucocele. 
D) Tartarite. 
E) Doença periodontal. 

 
22 - Material de uso odontológico constituído basicamente 
por um pó de vidro (alumínio-silicato) e um poliácido, que 
reagem para formar uma massa dura de cimento. O pó 
possui um alto conteúdo de fluoretos e, em alguns, o 
poliácido é congelado a seco e incorporado ao pó: 

A) Resina acrílica. 
B) Amálgama ionomérico. 
C) Ionômero de vidro. 
D) Fosfato de Zinco. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 

 
23 - Quando a remoção total do tecido cariado puder 
provocar uma exposição da polpa dentária (em cáries 
profundas), pode-se optar pela colocação de materiais que 
protejam a polpa e estimulem a formação de dentina 
reparadora, sem remover completamente a cárie. Este 
procedimento é denominado de: 

A) Capeamento direto. 
B) Pulpectomia. 
C) Pulpotomia. 
D) Capeamento indireto. 
E) Restauração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 - A rotina de trabalho das Equipes Saúde da Família 
inclui processos de conhecimento do território e da 
população, bem como da dinâmica familiar e social, que se 
constituem em subsídios valiosos ao planejamento, ao 
acompanhamento de ações e à avaliação. Compõem estes 
processos: 

A) Todas as alternativas estão corretas. 
B) A realização e atualização de mapeamento da área 

de abrangência com identificação das áreas de 
risco e vulnerabilidade. 

C) O cadastro das famílias e a atualização constante 
das informações. 

D) A identificação de pessoas e famílias em situação 
de risco e vulnerabilidade. 

E) A análise situacional da área de abrangência. 
 
25 - De acordo com a Portaria nº 648/GM, de 28 de março 
de 2006, as competências específicas dos Auxiliares de 
Saúde bucal que atuam na atenção básica por meio da 
Estratégia Saúde da Família são: 

A) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o 
perfil epidemiológico para o planejamento e a 
programação em saúde bucal. 

B) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas 
à promoção da saúde e à prevenção de doenças 
bucais. 

C) Realizar os procedimentos clínicos da Atenção 
Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais. 

D) Encaminhar e orientar usuários, quando 
necessário, a outros níveis de assistência. 

E) Realizar ações de promoção e prevenção em saúde 
bucal para as famílias, grupos e indivíduos, 
mediante planejamento local e protocolos de 
atenção à saúde. 

 
26 - Para a prevenção das doenças bucais recomenda-se a 
ampliação do acesso a essas ações envolvendo as famílias. 
As ações coletivas devem ser executadas, 
preferencialmente, pelo pessoal auxiliar, de forma a 
potencializar o trabalho do dentista em relação às 
atividades clínicas. A abordagem coletiva pode incluir os 
seguintes procedimentos: 
I - Exame epidemiológico e Educação em saúde bucal. 
II - Escovação dental supervisionada. 
III - Entrega de escova e dentifrício fluoretado e, sempre 
que possível, de fio dental. 

A) As alternativas I; II e III são verdadeiras. 
B) Apenas a alternativa I é verdadeira. 
C) Apenas a alternativa II é verdadeira. 
D) Apenas a alternativa III é verdadeira. 
E) Apenas a alternativa I e II são verdadeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

27 - É considerada uma estratégia de tratamento 
apropriado de lesões cariosas iniciais, integrada a 
programas educativo-preventivos, em populações com 
acesso restrito a serviços tradicionais. Utiliza técnicas 
menos invasivas, preparo cavitário sem anestesia, remoção 
do tecido cariado amolecido e desorganizado com 
instrumentos manuais e selamento da cavidade com 
cimentos ionoméricos: 

A) Capeamento Pulpar Direto. 
B) Capeamento Pulpar Indireto. 
C) Restauração Definitiva. 
D) Tratamento Restaurador Atraumático. 
E) Todas as alternativas estão erradas. 

 
28 - O Levantamento Epidemiológico SB Brasil – 2010 
detectou que dos idosos de 65 a 74 anos, 23,9% necessitam 
de prótese total em pelo menos um maxilar e 15,4% 
necessitam de prótese total dupla, ou seja, nos dois 
maxilares. Esses números estão muito próximos dos 
encontrados em 2003. Isto pode significar: 

A) Dificuldades de acesso a serviços odontológicos 
preventivos/educativos para a população adulta e 
idosa. 

B) Facilidade de acesso a serviços odontológicos 
preventivos/educativos para a população adulta e 
idosa. 

C) Modelo de atenção à saúde bucal adequado para a 
população adulta e idosa. 

D) Pessoas idosas fatalmente perderão todos os 
dentes. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
  
 Vários planetas são visíveis a olho nu: Marte, Júpiter, 
Vênus, Saturno e Mercúrio. Esses astros já eram conhecidos 
não apenas dos gregos, mas também de povos ainda mais 
antigos, como os babilônios. Apesar de sua semelhança com as 
estrelas, os planetas eram identificados pelos povos da 
Antiguidade graças a duas características que os diferenciavam. 
Primeiro: as estrelas, em curtos períodos, não  variam de 
posição umas em relação às outras. Já os planetas mudam de 
posição no céu com o passar das horas. À noite, esse 
movimento pode ser percebido com facilidade. 
 Segundo: as estrelas têm uma luz que, por ser própria, 
pisca levemente. Já os planetas, que apenas refletem a luz do 
Sol, têm um brilho fixo. Os planetas mais distantes da Terra só 
puderam ser descobertos bem mais tarde, com a ajuda de 
aparelhos ópticos como o  telescópio. "O primeiro deles a ser 
identificado foi Urano, descoberto em 15 1781 pelo 
astrônomo inglês William Herschel", afirma a astrônoma 
Daniela Lázzaro, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. 

(Superinteressante, agosto/01) 
 
 
 
 
 
 
 

29 - Das afirmações seguintes: 
I- De acordo com as ideias contidas no texto é possível afirmar 
que os povos da antiguidade utilizavam instrumentos ópticos 
rudimentares para identificar determinados planetas. 
II- Deduz-se do texto que a astronomia é uma ciência que, em 
certos momentos, pode dispensar instrumentos. 
III- A locução prepositiva “graças a” (linha 6) pode ser 
substituída pelo vocábulo “POR” sem nenhuma alteração 
semântica. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens I e III. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 

30 - Das afirmações seguintes: 
I- Através do brilho e posição era possível os antigos 
distinguirem as estrelas dos planetas. 
II- É possível inferir do texto que o planeta Netuno foi 
descoberto antes de Urano. 
III- De acordo com o texto, as estrelas mudam de posição em 
curtos períodos de tempo. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Apenas o item I está correto. 
C) Estão corretos os itens I e III. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
31 - Identifique a opção cujo vocábulo destacado foi 
empregado de forma incorreta: 

A) Ela não tem consciência do por quê de sua atitude. 
B) Cheguei mais cedo à escola, a fim de preparar a sala 

de vídeo. 
C) Todos os dias àquele hora, andava à toa pela cidade. 
D) Ele pretendia apoiá-la em seu projeto, mas na hora 

desistiu. 
E) O muro ruiu, porque foi mal construído. 

 

32 - Dos grupos de palavras seguintes, indique aquele cujos 
vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica: 

A) anéis – ônix – herói 
B) cédula – Amapá – pá 
C) vírus – vocês – país 
D) retrós – amém – álibi 
E) dócil – bíceps – ímãs 

 

33 - No segundo quadrinho da tira seguinte identificamos um 
exemplo de: 

 
A) hibridismo 
B) derivação imprópria 
C) redução 
D) onomatopeia 
E) composição por aglutinação 



 

 

 

  

A questão 34 refere-se a tira seguinte: 

 
34 - Das afirmações seguintes: 
I- O adjetivo “apaixonado” no 1º quadrinho foi empregado 
no grau superlativo absoluto analítico. 
II- O sufixo –INHO acrescenta à palavra “graça” no 2º 
quadrinho, a ideia de “pequeno”. 
III- O humor da tira está na ambiguidade provocada pela 
palavra “cega” no último quadrinho. 

A) Estão corretos os itens I e III. 
B) Apenas o item III está correto. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Apenas o item II está correto. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
35 - O acento indicativo de crase foi empregado de forma 
correta apenas em: 

A) Obedeço às leis de Deus. 
B) Não dê atenção à pessoas suspeitas. 
C) Bicho se caça à pau e pedra 
D) Faremos uma visita à nossa tia. 
E) Chegamos à Paquetá ao meio-dia. 

 
36 - Nas frases “A informação dos clientes foi clara” e 
“Considero-me apto em questões de linguagem”, os termos 
destacados classificam-se sintaticamente em: 

A) adjunto adnominal e complemento nominal. 
B) adjunto adnominal e objeto indireto. 
C) complemento nominal e objeto indireto. 
D) objeto indireto e objeto direto. 
E) os dois são adjuntos adnominais. 

 
37 - É exemplo de oração coordenada sindética conclusiva: 

A) Este filme está indicado ao Oscar, mas há fortes 
concorrentes. 

B) Nossa encomenda chegou ontem e logo 
conferimos todo o material. 

C) Como verduras e leve uma vida mais saudável. 
D) O feriado será na sexta-feira, portanto faremos um 

passeio a Angra dos Reis. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
 A questão 38 refere-se a tira seguinte: 

 
 

38 - Das afirmativas seguintes: 
I- O primeiro quadrinho apresenta uma oração cujo sujeito 
não está explícito. 
II- Todas as orações do 1º quadrinho apresentam predicado 
nominal. 
III- Na oração do último quadrinho identificamos um 
verbo de ligação e um predicativo do sujeito. 

A) Estão corretos os itens II e III. 
B) Estão corretos os itens I e II. 
C) Estão corretos os itens I e III. 
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas a afirmação I está correta. 

 
39 - Em que frase não se emprega corretamente a 
concordância do termo destacado? 

A) O relógio da igreja bateu meia-noite e meia. 
B) Ganhavam a vida com pseudogurus. 
C) O pai e o filho permanecem sós na sala. 
D) – Muito obrigada! Disse-me a aluna meio 

comovida. 
E) Havia bastante estrangeiros naquela região. 

 
40 - Identifique a frase em que o emprego da preposição 
está correto: 

A) Voltou aflito de resolver os problemas pendentes. 
B) Notamos sua antipatia por todos os presentes. 
C) A equipe está constituída em notáveis cientistas. 
D) A transação foi benéfica para com o Brasil. 
E) Considerou sua aversão para com ela apenas um 

disfarce. 
 

 




