
 

 

PARTE 1 – PARTE ESPECÍFICA 

 

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 –  CONHECIMENTO 

ESPECIFICOS  

 

Questão 16 

A fisioterapia no campo da neurologia tem 

trabalhado com a eletroterapia, dessa forma, sobre 

as microcorrentes marque a alternativa errada: 

 

A. As microcorrentes no local lesionado 

podem aumentar o fluxo de corrente 

endógena; 

B. É compatível com o campo 

eletromagnético do corpo; 

C. Promove reestimulação a nivel sub-

aracnoideo ou sensório-motor; 

D. Podem ter correntes contínuas ou 

alternadas e também podem ser 

chamadas de MENS; 

E. As microcorrentes podem produzir sinais 

elétricos semelhantes aos do corpo 

quando este recupera os tecidos 

lesionados. 

 

Questão 17 

São objetivos do exercício terapêutico em 

Osteoartrose. EXECETO: 

A. Facilitação das atividades diárias; 

B. Redução da dor; 

C. Aumento da amplitude de movimentos; 

D. Redução do rubor; 

E. Aumento de força muscular. 

Questão 18 

Sobre a avaliação da coordenação Motora analise  

e responda: 

I – Prova Calcanhar-joelho: em decúbito 

horizontal, o paciente é solicitado a tocar o joelho 

com o calcanhar do membro a ser examinado; 

II – Prova dos Membros Alternados: pedir para o 

paciente realizar movimentos rápidos e 

alternados, tais como: abrir e fechar a mão; 

III – Prova dedo-nariz: pedir para o paciente tocar 

a ponta do nariz com um dedo. 

 

A. Somente I está correta; 

B. Somente I e II estão corretas; 

C. Somente I e III estão corretas; 

D. Somente II está correta; 

E. I, II e III estão corretas. 

 

Questão 19 

Em relação a assistência da fisioterapia dentro do 

campo da saúde da mulher marque a alternativa 

correta: 

A. Eumenorreia – significa menstruação 

anormal; 

B. Oligomenorreia – significa quantidade de 

sangue escassa; 

C. Amenorreia – significa falta de 

menstruação por no máximo 10 dias; 



 

D. Hipomenorreia – significa menstrução de 

duração de até 7 dias; 

E. Menorragia – significa quantidade de 

sangue profusa (abundante). 

 

 

 

Questão 20 

Diante da dismenorreia há alongamentos que 

podem ser feitos para amenizar a situação. 

EXCETO: 

 

A. Alongamento de m.m rotadores externos 

da coxa; 

B. Alongamento de m. tensor da fáscia lata; 

C. Alongamento de m. temporal da coxa; 

D. Alongamento de m. iliopsoas; 

E. Alongamento de m.m rotadores internos 

da coxa. 

Questão 21 

É  uma contra - indicação da terapia das 

microcorrentes. EXCETO: 

 

A. Alergia ou irritação à corrente elétrica; 

B. Eixo cardíaco; 

C. Pós operatório imediato; 

D. Eixo de marca-passo; 

E. Sobre útero gravídico.  

 

Questão 22 

Não é um objetivo das técnicas de higiene 

brônquica e técnica de clearance de vias aéreas. 

EXCETO: 

 

A. É colaborar para estadear a mobilização da 

secreção e sua expectoração, em situações onde 

ocorre retenção de secreção traqueobrônquica; 

B. É colaborar para concentrar a mobilização da 

secreção e sua expectoração, em situações onde 

ocorre retenção de secreção; 

C. É colaborar para concentrar a mobilização da 

secreção, somente em situações onde ocorre 

retenção de secreção brônquica; 

D. É colaborar para estagnar a mobilização da 

secreção e sua expectoração, em situações onde 

ocorre retenção de secreção traqueobrônquica; 

E. É colaborar para aumentar a mobilização da 

secreção e sua expectoração, em situações onde 

ocorre retenção de secreção brônquica. 

 

Questão 23 

Faz parte dos cuidados da fisioterapia diante de 

um paciente vitimado do acidente vascular 

encefálico. EXCETO: 

 

A. Extensão completa de quadril; 

B.  Exercícios passivos e ativos; 

C. Exercitar os membros atingidos; 

D. Exercício de pronação do tronco; 

E. Mudança de decúbito ao leito. 

 

Questão 24 

Sobre Espirômetros de incentivo no período de 

pós-operatório,  são fatores de riscos pré-

existentes no pré, intra e pós-cirúrgicos 

determinados por BROOKS-BRUNN; 

REZAIGUIA;COLS. EXCETO: 

 

A. Fumo; 

B. Mobilização prolongada; 

C. Idade avançada; 

D. Tempo anestésico; 

E. Dor pós-operatória. 

 

Questão 25 

 

São objetivos da Fisioterapia no pós-operatório de 

cardiopatias congênitas, evitar complicações 

pulmonares, marque a alternativa a qual não é 

uma complicação pulmonar: 

 

A. Paralisia do nervo frênico; 

B. Atresia de válvula pulmonar; 

C. Excesso de secreção pulmonar; 

D. Hipoxemia; 

E. Colapso segmentar de lobo. 

 

Questão 26 

De acordo com HESS, os fatores preditores de um 

insucesso da VNI em IRA são. EXCETO: 

 

A. Piora da condição clínica prévia; 

B. Idade avançada; 

C. Ausência de pneumonia; 

D. Excesso de secreção; 

E. Não redução da PaCO2 nas primeiras horas de 

uso. 

 

 

Questão 27 

São pontos avaliado durante o Mini-Mental. 

EXCETO: 

 

A. Fixação; 

B. Atenção e cálculo; 

C. Vocação; 

D. Orientação; 

E. Linguagem. 

 

Questão 28 

A assistência da Fisioterapia em Traumato-

Ortopedia é ampla. Em relação a reabilitação pré-

protetização podem surgir intercorrências, marque 

a alternativa em que não há uma tipo de 

intercorrência: 

 

A. Dores fantasmas; 

B. Edemas; 



 

C. Deformidades; 

D. Seromas; 

E. Cicatriciais. 

 

Questão 29 

É uma divisão da Fase de Apoio. EXCETO: 

 

A. Impulso; 

B. Apoio parcial; 

C. Apoio terminal; 

D. Apoio médio; 

E. Contato inicial. 

 

Questão 30 

Na avaliação das amputações bilaterais é 

importante colher dados tais como. EXCETO: 

 

A. Etiologia; 

B. A locomoção atual;  

C. Período em que ocorreu a amputação; 

D. Os níveis; 

E. Conceito. 

 

Questão 31 

A. Utiliza inspirações lentas; 

B. Controlada pelo paciente; 

C. Utiliza expirações rápidas; 

D. Busca inicialmente a mobilização de secreções 

de vias aéreas distais; 

E. De forma ativa. 

 

Questão 32 

Durante a fase de reabilitação pós-amputação os 

principais objetivos e alguns procedimentos 

adotados nesse estágio são. EXCETO:  

 

A. Controlar edema do coto; 

B. Fortalecer e imobilizar a perna não afetada; 

C. Coordenar o controle muscular do membro 

amputado; 

D. Prevenir as contraturas articulares; 

E. Estimular independência. 

 

 

Questão 33 

É  uma contra-indicação da técnica 

fisioterapêutica da Tapotagem. EXCETO:  

 

A. Tuberculose pulmonar; 

B. Após refeições; 

C. Pulmão sibilante; 

D. Lactentes; 

E. Osteoporose. 

 

Questão 34 

Sobre a assistência da fisioterapia em Traumato-

Ortopedia estão corretos. EXCETO:  

 

A. Providenciar imobilização da parte afetada; 

B. Evitar hiperextender a coluna (fratura de 

coluna); 

C. Desenvolver plano de cuidados mobilizando a 

parte afetada; 

D. Proteger os ferimentos com coberturas limpas; 

E. Manter as vias aéreas livres. 

 

 

Questão 35 

São efeitos terapêuticos das microcorrentes. 

EXCETO: 

 

A. Analgesia; 

B. Alargamento da osteogênese; 

C. Aumento da absorção do líquido intersticial; 

D. Bactericida; 

E. Aceleração do processo de reparação tecidual. 

 

PARTE   3 –  CONHECIMENTO GERIAS 

 

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   

 




