
 

PARTE 1 – PORTUGUÊS 

 
 

Questão 01 
Texto 
 Família de Kevin deve receber parte de bilheteria 
do Corinthians  Lucas Reis, de São Paulo.  
A  família  do  garoto  Kevin  Espada,  14,  morto  por  
um sinalizador  atirado  por  torcedores  corintianos  
em  Oruro,  na Bolívia,  deve  receber  parte  da  
bilheteria  de um  dos próximos jogos do 
Corinthians, seja da Libertadores, seja do 
Campeonato Paulista ou até mesmo um amistoso.  
A informação  obtida  pela  Folha  foi  confirmada  
nesta segunda-feira pelo próprio clube. A ideia foi 
sugerida na última sexta-feira durante uma reunião 
entre os cartolas alvinegros.  
O Corinthians  informou  que  pretende  encontrar  
uma solução  para  o  caso  até  o  fim  da  próxima  
semana, independentemente  do  julgamento  da  
Conmebol,  que  deve ocorrer em até três dias.   
A família de Kevin  
Uma das possibilidades é que o jogo contra o 
Tijuana, na semana  que  vem,  no  Pacaembu,  seja  o  
escolhido.  Caso  a decisão da Conmebol demore, ou 
seja desfavorável e o estádio continue com portões 
fechados, uma partida do Estadual será escolhida.  
A  ideia,  segundo  o  Corinthians,  não  consta  da  
defesa jurídica  enviada  à  Conmebol  na  semana  
passada.  O  clube também  não  decidiu  ainda  o  
percentual  da  renda  bruta  ou líquida que será 
repassado.  
A  iniciativa  de  indenizar  os  parentes  de  Kevin,  
segundo apurou  a  reportagem,  engloba  uma  
investida  para  suavizar  a imagem  corintiana,  
arranhada  internacionalmente  após  o fatídico 
episódio.  
Dentro do clube, há quem defenda que o Corinthians 
teve uma  atitude  jurídica  perfeita,  mas  
atabalhoada  em  relação  à atitude e imagem.  
Em  Oruro,  a  Folha  apurou  que  parentes  de  
Kevin  não concordaram com a atitude dos seus pais, 
que optaram por não entrar  com  ação  pedindo  
uma  indenização  ao  Corinthians. Limbert  e  
Carola,  os  pais  de  Kevin,  justificaram  que  não 
queriam ser acusados de utilizar o filho com fins 
mercantilistas.  
“Ninguém  [San  José  ou  Corinthians]  entrou  em  
contato para dizer que se importa com o que 
aconteceu”, disse Limbert, há uma semana.  
Luiz  Felipe  Santoro,  advogado  do  clube,  aguarda 
que a Conmebol julgue o clube até sexta -- o que 
viabilizaria a entrada da  torcida  no  próximo  jogo  
em  casa,  contra  o  Tijuana,  na semana  que  vem.  
“Estou  otimista,  confio  na  argumentação jurídica 
do clube”, disse o advogado.   
Fonte: Colaborou Eduardo Ohata, de São Paulo. 
http://www.folhaonline.com.br/.  
 
1) Marque a alternativa correta, de acordo com o 
texto:    

A. A indenização aos parentes do garoto que 
foi vítima do sinalizador atirado por 
torcedores corintianos, em Oruro, não 

objetiva suavizar a imagem corintiana, que 
foi manchada internacionalmente.  

B. Para os pais de Kevin, seria mais 
importante que os clubes San José e 
Corinthians tivessem entrado em contato e 
manifestado pesar pelo acontecido do que 
quererem indenizá-los pela perda do filho.  

C. A indenização a ser arrecadada será dos 
jogos do Corinthians da  Libertadores,  do  
Campeonato Paulista e de um amistoso.  

D. Todas as alternativas anteriores estão 
corretas. 

E. nenhuma alternativa anterior está correta. 

 
Questão 02 
No trecho seguinte, retirado do 1º parágrafo do 
texto, os termos destacados classificam-se, 
respectivamente, como: “Uma das possibilidades é 
que o jogo contra o Tijuana, na semana  que  vem,  no  
Pacaembu,  seja  o  escolhido.” 

A. Preposição e conjunção integrante; 
B. Conjunção integrante e preposição; 
C. Preposição e pronome relativo; 
D. Pronome relativo e Conjunção 

integrante; 
E. Conjunção integrante e pronome 

relativo. 
 
Questão 03 
No período do texto: “A  ideia,  segundo  o  
Corinthians,  não  consta  da  defesa jurídica  enviada  
à  Conmebol  na  semana  passada.”, a conjunção 
destacada está no mesmo campo semântico de: 

A. Embora; 
B. Ao asso que; 
C. Porque; 
D. Consoante; 
E. Para que. 

 
Questão 04 
A oração destacada, presente no texto, classifica-
se como: “Dentro do clube, há quem defenda que o 
Corinthians teve uma  atitude  jurídica  perfeita.” 

A. Oração subordinada substantiva objetiva 
direta. 

B. Oração subordinada adjetiva restritiva. 
C. Oração subordinada adverbial causal. 
D. Oração coordenada sindética explicativa. 
E. Oração coordenada assindética. 

 
Questão 05 
Na frase do texto, “Limbert  e  Carola,  os  pais  de  
Kevin,  justificaram  que  não  
queriam ser acusados de utilizar o filho com fins 
mercantilistas..”, as vírgulas foram usadas para: 

A. Isolar um adjunto adverbial deslocado; 
B. Separar um aposto; 
C. Destacar um vocativo; 
D. Separar elementos de uma enumeração; 
E. Isolar uma oração subordinada adjetiva 

explicativa. 

 
 



 

Questão 06 
Em qual alternativa o vocábulo dos parênteses 
não corresponde ao sinônimo do termo 
destacado?   

A. A  ideia  foi  sugerida  na  última  sexta-
feira  durante uma  reunião  entre  os  
cartolas  alvinegros. (aconselhada)  

B. O clube também não decidiu ainda o 
percentual da renda bruta ou líquida que 
será repassado. (definiu)  

C. O Corinthians informou que pretende 
encontrar uma solução para o caso até o 
fim da próxima semana. (deseja) 

D. Dentro do clube, há quem defenda que o 
Corinthians teve uma atitude jurídica 
perfeita, mas atabalhoada  em relação à 
atitude e à imagem. (calma) 

E. Caso a decisão da Conmebol demore, uma  
partida do Estadual será escolhida. 
(deliberação) 

 
Questão 07 
Assinale a alternativa cujo verbo  destacado  
apresenta  a  mesma  regência  do destacado no 
período abaixo, de acordo com a norma-padrão 
da Língua Portuguesa e em relação à regência 
verbal.  
Luiz  Felipe  Santoro,  advogado  do  clube,  aguarda 
que a Conmebol julgue o clube até sexta-feira.   

A. Perdoou-lhe uma dívida antiga. 
B. Esqueceram-se da apresentação no 

Congresso.  
C. Cícero joga futebol todos os finais de 

semana.  
D. Sônia estava no Hotel Central.  
E. Bárbara ficou desolada com o resultado do 

exame. 

 
Questão 08 
Obedecendo  às  regras  de  passagem  do  
discurso  direto para  o  discurso  indireto,  
assinale  a  alternativa  correta relativa ao trecho 
abaixo.   
  "Estou otimista, confio na argumentação jurídica do 
clube", disse o advogado.   

A. O advogado  disse  que  esteve  otimista,  
confiou  na argumentação jurídica do 
clube.  

B. O advogado  disse  que  estará  otimista,  
confiará  na argumentação jurídica do 
clube.  

C. O advogado disse que estaria otimista, 
confiaria na argumentação jurídica do 
clube.  

D. O advogado disse que estivera otimista, 
confiara na argumentação jurídica do 
clube. 

E. O advogado disse que estava otimista, 
confiava na argumentação jurídica do 
clube.  

 

 
 
 

 
Questão 09 
Na frase: “Ninguém  [San  José  ou  Corinthians]  
entrou  em  contato para dizer que se importa com o 
que aconteceu”, o termo destacado é: 

A. Pronome demonstrativo; 
B. Artigo definido; 
C. Pronome oblíquo; 
D. Artigo indefinido; 
E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
Questão 10 
Assinale a alternativa em que a palavra 
destacada tenha a mesma  classificação  do  
termo  destacado  na  oração abaixo: 
Os pais de Kevin não pediram indenização ao 
Corinthians.   

A. Os familiares mostraram-se chocados.  
B. Sujeitos a linchamento, os torcedores 

fugiram. 
C. Ficaram revoltados com a situação.  
D. Amigos foram ao velório do menino.  
E. Talvez processem a equipe.  

 
Questão 11 
A  palavra  que apresenta  o  mesmo processo de 
formação do vocábulo bilheteria, é:  

A. Aguardente.  
B. Igualdade.  
C. Anormal.  
D. Amanhecer.  
E. Automóvel. 

 
Questão 12 
Há sujeito indeterminado em: 

A. Entraram os culpados pela porta.  
B. Estavam muito abatidos o pai e a mãe do 

garoto.  
C. Choveu muito em São Paulo.  
D. O clube teve uma atitude jurídica perfeita.  
E. Vive-se solitariamente nas grandes 

cidades. 

 
Questão 13 
A justificativa de acentuação da palavra Bolívia é: 

A. Oxítona terminada em A; 
B. Oxítona terminada em ditongo; 
C. Paroxítona terminada em ditongo; 
D. Paroxítona terminada em A; 
E. Toda paroxítona é acentuada. 

 
Questão 14 
 Assinale  a alternativa incorreta, em  relação  à  
ocorrência  ou  não  de  crase:  

A. Ontem à noite encontrei um velho amigo 
de escola.  

B. Quando foi a  São Paulo,  visitou  todos  os  
museus  e igrejas.  

C. Às vezes, é melhor permanecer calado.  
D. Lançaram um ferro à vapor sem fio. 
E. Por estar chovendo,  o  céu  escureceu  às  

quatro da tarde.  

 



 

 
Questão 15 
Leia: 
 

 
Na oração “Ele está no trono.” O termo destacado 
é: 

A. aposto 
B. sujeito  
C. adjunto adnominal 
D. adjunto adverbial 
E. predicativo do sujeito 

 
 

PARTE  2 – ESPECÍFICA 
 

 
Questão 16 
A ABNT é: 

 

A. Uma entidade privada, com fins 

lucrativos; 

B. Uma entidade privada, sem fins 

lucrativos; 

C. Uma empresa terceirizada, sem fins 

lucrativos; 

D. Uma entidade pública, sem fins 

lucrativos; 

E. Uma entidade pública, com fins 

lucrativos. 
 
Questão 17 
Conforme a NBR 6023/1989 quando há de 

um a três autores, os três obrigatoriamente 

devem ser citados e separados por: 

 

A. Travessão (-); 

B. Ponto final (.); 

C. Ponto e vírgula (;); 

D. Vírgula (,); 

E. Trave (/). 
 
Questão 18 
 

 Conforme a NBR 6023/1989 para 

referenciar um congresso respectivamente 

deve-se citar: 

 

A. NOME DO EVENTO, nº, ano, local. 

Título... Local de publicação: 

Editora, data de publicação. Nº de 

páginas ou volumes; 

B. Ano do evento, local. Título... Local 

de publicação: Editora, data de 

publicação. Nº de páginas ou 

volumes; 

C. NOME DO EVENTO, ano, local. 

Título... Local de publicação: 

Editora, data de publicação. Nº de 

páginas ou volumes; 

D. NOME DO EVENTO, nº, local. 

Título... Local de publicação: 

Editora, data de publicação. Nº de 

páginas ou volumes; 

E. NOME DO EVENTO, ano, local. 

Título... Local de realização do 

evento: Editora, data de publicação. 

Nº de páginas ou volumes. 
 
Questão 19 
Conforme a NBR 6023/1989 uma 

monografia quando referenciada no todo sem 

autoria, é um exemplo de referenciar: 

 

A. [Enciclopédia Mirador Internacional. 

São Paulo: Encyclopaedia 

Britannica, 1993. 20v.]; 

B. [ENCICLOPÉDIA Mirador 

Internacional. São Paulo: 

Encyclopaedia Britannica, 1993. 

20v.]; 

C. [ENCICLOPÉDIA MIRADOR 

Internacional. São Paulo: 

Encyclopaedia Britannica, 1993. 

20v.]; 

D. [ENCICLOPÉDIA MIRADOR 

INTERNACIONAL. São Paulo: 

Encyclopaedia Britannica, 1993. 

20v.]; 

E. [Enciclopédia MIRADOR 

Internacional. São Paulo: 

Encyclopaedia Britannica, 1993. 

20v.]. 
 
Questão 20 
A ABNT é a representante oficial no Brasil 

das seguintes entidades internacionais. 

EXCETO: 

 

A. International Organization for 

Standardization - ISO; 

B. Associação Mercosul de 

Normatização - AMN; 



 

C. International Eletrochnical 

Comission - IEC; 

D. Comissão Panamericana de Normas 

Técnicas - COPANT; 

E. Organization Treaty Atlantic North - 

OTAN. 
 
Questão 21 
O assunto tratado pela NBR 6024 de agosto 

de 1989 é: 

 

A. Categorização das seções de um 

livro; 

B. Numeração progressiva das seções de 

um livro e de revistas; 

C. Numeração progressiva das seções de 

um documento; 

D. Categorização das seções de um 

artigo científico; 

E. Numeração das seções de uma revista 

científica. 
 
Questão 22 
A Placa-Mãe (montherboard) tem como 

componentes elétricos ligado a ela. 

EXCETO: 

 

A. O microprocessador; 

B. A memória do computador; 

C. Os slots (encaixes) de expansão e a 

placas especiais de expansão que são 

encaixadas neles; 

D. Chips especiais, chamados de chips 

ROM; 

E. Joystick. 
 
Questão 23 
São funções do Sistema Operacional 

Windows. EXCETO: 

 

A. Cria uma plataforma comum entre os 

programas; 

B. Gerencia as memórias; 

C. Controla os periféricos de entrada e 

saída de informação; 

D. É um elemento da barra de tarefas; 

E. Gerencia o processamento. 
 
Questão 24 
São exemplos de Programas Software Livre: 

 

A. Suíte Open Office; 

B. Linux; 

C. Mozila Firefox; 

D. Thunderbird; 

E. Todos estão corretos. 
 
Questão 25 
São acessórios do Windows: 

 

A. Bloco de Notas; 

B. Calculadora; 

C. Paint; 

D. Windows Movie Maker; 

E. Todos estão corretos. 
 
Questão 26 
São recursos do Painel de Controle. 

EXCETO: 

 

A. Mouse; 

B. Opções de Acessibilidade; 

C. Central de Segurança; 

D. Contas do Usuário; 

E. Data, Hora, Idioma e Opções 

Regionais. 
 
Questão 27 
Sobre a RAM (Random Access Memory) 

analise e marque a alternativa incorreta: 

 

A. É memória de acesso randômico 

(aleatório ou direto); 

B. Perde todo seu conteúdo quando o 

computador é desligado; 

C. Volátil (está sempre em mudança); 

D. Memória de escrita (podemos gravar 

informações nela) e leitura; 

E. Periférico de saída, reproduz tudo o 

que está sendo executado. 
 
Questão 28 
A sigla ABNT significa: 

 

A. Associação Brasileira Normativa 

Técnica; 

B. Associação Brasileira de Normas; 

C. Associação pública Brasileira de 

Normas Técnicas; 

D. Associação Brasileira de Normas 

Técnicas; 

E. Associação privada Brasileira de 

Normas Técnicas. 
 
Questão 29 
O computador realiza quatro operações 

básicas com dados. EXCETO: 

 



 

A. Input; 

B. Output; 

C. Processing; 

D. Storage; 

E. Hardware. 
 
Questão 30 
Megabyte corresponde a: 

 

A. 1.000 kilobytes, isto é 2.000 bytes; 

B. 1.024 kilobytes, isto é 1.048.576 

bytes; 

C. 1.024 megabytes, isto é 

1.073.741.824 bytes; 

D. 1.024 gigabytes, isto é valor 

aproximado a um trilhão de bytes; 

E. Um grupo de 8 bits. 
 
Questão 31 
Em informática Firmware são: 

 

A. São os dispositivos físicos, que 

podemos tocar; 

B. São as partes lógicas, os programas; 

C. São os programas armazenados em 

chip; 

D. Corresponde ao monitor, teclado e 

mouse; 

E. São os pontos de conexão a internet. 
 
Questão 32 
A NBR 6024/2003 foi criada para cancelar e 

substitui a: 

 

A. NBR 6023/1989; 

B. NBR 6024/1989; 

C. NBR 6029/1989; 

D. NBR 6027/1989; 

E. NBR 10520/2002b.  
 
Questão 33 
Conforme a NBR 6023/1989 para referenciar 

periódicos considerados em parte deve citar: 

 

A. TÍTULO da coleção. Título do 

fascículo. Local: Editora, volume, 

número e data. nº de páginas. Tipo 

do fascículo; 

B. TÍTULO da coleção. Título do 

fascículo. Local: Editora, número e 

data. nº de páginas. Tipo do 

fascículo; 

C. TÍTULO da coleção. Título do 

fascículo. Local: Editora, volume. nº 

de páginas. Tipo do fascículo; 

D. TÍTULO da coleção. Local: Editora, 

volume, número e data. nº de 

páginas. Tipo do fascículo; 

E. TÍTULO. Título do fascículo. Local 

de origem: Editora, volume, data. nº 

de páginas. Tipo do fascículo. 
 
Questão 34 
É membro do Conselho Deliberativo da 

ABNT. EXCETO: 

 

A. Presidente; 

B. Membro Nato “Ministério da defesa” 

C. Vice-presidente; 

D. Representante titular do Membro 

Nato; 

E. Prefeito 
 
Questão 35 
Está dentro do processo de elaboração de 

Normas Brasileiras. EXCETO: 

 

A. A publicação dos artigos; 

B. A demanda; 

C. A elaboração do projeto de norma; 

D. O programa de normatização; 

E. A análise do resultado da Consulta 

Nacional. 

 

 
PARTE   3 – CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Questão 36 
De acordo com site pbagora, do dia 02 de agosto 

de 2013, depois dos ataques a agências bancárias 

e as explosões dos caixas eletrônicos o alvo dos 

bandidos agora é as agências dos Correios e 

Telégrafos do interior paraibano. Em menos de 

três dias cinco agências foram assaltadas no 

estado. A agência dos correios de Santana de 

Mangueira também foi assaltada por um grupo de 

homens armados. Este fato ocorreu na data: 

A. 30 de julho de 2013   

B. 31 de julho de 2013 

C. 01 de agosto de 2013 

D. 02 de agosto de 2013 

E. 03 de agosto de 2013 

 
Questão 37 
A prefeitura municipal de Santana de Mangueira 

realizou no dia 08 de agosto de 2013, através da 



 

Secretaria Municipal da Saúde, 1ª Conferência 

Municipal de Saúde, evento aberto pela prefeita 

Tânia Mangueira Nitão Inácio e pela secretária 

Nerivânia Inácio de Queiroz Magalhães. Sabemos 

que o tema desta conferência foi “ Todos Usam o 

Sus”, tendo como eixo: 

A. Acesso com qualidade: Um desafio para 

o SUS. 

B. Acolhimento e qualidade: Um desafio 

para o SUS. 

C. Acesso e acolhimento com qualidade: 

Um desafio para o SUS.      

D. Qualidade do acolhimento: Um desafio. 

E. Um desafio para o SUS: Acesso e 

acolhimento.   

 
Questão 38 
 O município de Santana de Mangueira foi 

emancipado politicamente em que data? 

A. 05 de outubro de 1963 

B. 05 de Novembro de 1963        

C. 05 de Outubro de 1964 

D. 05 de Novembro de 1964 

E. 05 de Outubro de 1965 

 

 
Questão 39 
 Nas alternativas abaixo podemos considerar 

alguns filhos ilustres do passado de Santana de 

Mangueira. Marque a alternativa correta: 

A. José Inácio da Silva – Nitão Mangueira – 

Cabo Francisco Mangueira e Dr. José 

Ferreira 

B. José Inácio da Gomes - Nitão Mangueira 

– Tenente Francisco Mangueira e Dr. 

José Ferreira 

C. José Inácio da Silva - Nitão Mangueira – 

Tenente Francisco Mangueira e Dr. José 

Ferreira      

D. José Inácio da Silva - Vitão Mangueira – 

Tenente Francisco Mangueira e Dr. José 

Ferreira 

E. José Inácio da Silva - Nitão Mangueira – 

Tenente Francisco Mangueira e Coronel 

José Ferreira 

 

Questão 40 

Para a Prefeita Tânia Nitão, a educação de 

qualidade no município, servirá para alavancar o 

interesse dos estudantes cursarem futuramente 

cursos superiores, podendo voltar ao município 

formados, podendo assim em médio prazo trazer 

mais desenvolvimento ao seu 

município(diamanteonline). Santana de 

Mangueira destaca-se pela sua qualidade 

educacional. A primeira professora que contribuiu 

para esse avanço foi: 

A. Hozana Bezerra da Silva 

B. Hozana Pereira da Silva 

C. Hozana Pereira Leite 

D. Hozana Leite Bezerra 

E. Hozana Bezerra Leite     

     
Questão 41 
Antônio de Sousa Mangueira, em 1883 ele fez a 

doação de um terreno para a construção de Anos 

mais tarde devido a uma grande enchente, tal 

capela foi em partes às ruínas, mas foi 

reconstruída em tamanho maior, a atual foi 

edificada no ano de 1957em  Santana de 

Mangueira. A festa em homenagem a padroeira 

do município, com uma vasta programação 

religiosa e social é comemorada no período de : 

A. 16 à 26 de Março 

B. 16 à 26 de Abril 

C. 16 à 26 de Maio 

D. 16 à 26 de junho 

E. 16 à 26 de julho 

 
 
Questão 42 
O Clima que predomina a cidade de Santana de 

Mangueira é: 

A. semiárido  

B. tropical 

C. árido 

D. tropical de altitude 

E. Equatorial 

 
Questão 43 
No dia 09 de abril de 2013, mais uma Festana 

cidade de Santana de Mangueira. O evento é uma 

realização da comunidade católica do município, 

com o apoio das famílias e da administração 

pública municipal (diamanteonline). A festa 

comemorada é de: 

A. Nossa Senhora Santana 

B. Nossa Senhora da Conceição 

C. Santo Expedito 

D. São Sebastião 

E. Santo Antônio 

 

 

 

 



 

Questão 44 
 
Luiz Mangueira de Sousa foi o 1º prefeito de 

Santana de Mangueira através da nomeação pelo 

então governador da Paraíba Pedro Moreno 

Gondim. Quem foi o 1º prefeito reeleito de 

Santana de Mangueira? 

A. Dorgival de Sousa Nitão 

B. Francisco Umberto Pereira 

C. EspeditoAldeci Mangueira Diniz   

D. Luis Mangueira de Sousa 

E. e) Francisco de Oliveira Braga 

 
Questão 45 
Segundo dados do IBGE, conforme senso 2010, a 

população de Santana de Mangueira é constituída 

por 5.144 habitantes e ocupa uma área territorial 

de 472 Km². Faz limites: ao Norte com Diamante 

e Curral velho, ao Sul com Serra Talhada (PE) e 

Santa Inês, ao Leste com Manaíra. Então ao Oeste 

limita-se com: 

A. Ibiara          B. Conceição         C. Curral Velho         

D. Ibiara e Conceição         E. Diamante 

 
Questão 46 
O município de Santana de Mangueira data do 

século XIX. Foi desmembrado do município de 

Conceição e enquanto distrito passou a pertencer 

ao município de Ibiara. No início como era 

conhecida Santana de Mangueira? 

A. Santana dos Garrotes 

B. Serrote do Maxixeiro    

C. Santana do Seridó 

D. Serrote do Umbuzeiro 

E. Santana da Mata 

 
Questão 47 
Sabemos que um sindicato é de grande relevância 

para a luta dos trabalhadores rurais. O 1º 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Santana de Mangueira foi: 

A. Nestor Inácio da Silva 

B. Francisco Ferreira Lima 

C. Sabino Mangueira 

D. Francisco Mangueira   

E. Francisco Nunes Pacheco 

 
 
Questão 48 
De acordo com o IBGE( Senso 2010)., o total de 

habitantes de Santana de Mangueira é: 

A. 4.244 habitantes 

B. 4.720 habitantes 

C. 5243 habitantes 

D. 5143 habitantes 

E. 5144 habitantes 

 
Questão 49 
Os artistas de um município merecem 

reconhecimento da sociedade. No município de 

Conceição na música entre outros, se destaca a 

cantora Elba Ramalho. No município de Santana 

de Mangueira se destaca um grande cantor e 

compositor que é: 

A. Erivaldo Barbosa 

B. José Ferreira de Lima 

C. Deda de Oliveira      

D. Antônio Ediberto Mangueira 

E. Adenilda Mangueira 

 
Questão 50 
Hoje os filhos de Santana de Mangueira são 

conhecidos pelas lutas e desempenhos, pelos 

esforços para contribuir para o desenvolvimento 

do país, são muitos esse santanenses. Os filhos 

ilustres e suas respectivas profissões são: Marque 

a alternativa incorreta: 

A. Dr. Ernandes de Sousa Mangueira - 

odontólogo 

B. Dr. Odoniel Mangueira-Médico 

Ginecologista 

C. Roberto Ferraz – Radialista 

D. Dr. Odonildo Mangueira – Advogado 

E. Dr. Afonso Nunes dos Santos- Juiz de 

direito   
 




