
 

PARTE 1 PORUGUÊS  

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 ESPECIFICA 

Questão 16 
São doenças associadas à osteoporose e ao 

aumento do risco de fraturas?  

A. Hipertireoidismo 

B. Doenças inflamatórias intestinais 

C. Acromegalia 

D. Doenças reumáticas inflamatorias 

E. Todas alternativas estão corretas 

 
Questão 17 
São drogas que induzem perda de massa óssea, 

EXCETO:  

A. Alendronato 

B. Heparina 

C. Fenitoína 

D. Metotrexato 

E. lítio 

 
Questão 18 
O Ministério da Saúde, no seu âmbito de gestão, 

definiu algumas iniciativas prioritárias que são 

avaliadas anualmente. Dentre outras, podemos 

destacar, EXCETO: 

A. Saúde Mental. 

B. Saúde de Mulher. 

C. Modelo de financiamento. 

D. Controle da hanseníase e tuberculose. 

E. Ampliação do acesso e medicamentos 

com ênfase na implantação do projeto 

de farmácias populares. 

 
 
 
 

Questão 19 
Os fármacos diuréticos furosemida, 

hidroclorotiazida e espironolactona atuam, 

respectivamente, nos seguintes segmentos do 

néfron:  

A. Túbulo Distal, Ducto Coletor e Alça de 

Henle. 

B. Túbulo Proximal, Ducto Coletor e 

Túbulo Distal. 

C. Alça de Henle, Túbulo Distal e Ducto 

Coletor. 

D. Alça de Henle, Túbulo Proximal e 

Túbulo Distal. 

E. Alça de Henle, Túbulo Proximal e 

Ducto Coletor 

 
Questão 20 
A síndrome de Patau é observada devido à 

alteração trissômica do cromossomo: 

A. 18 

B. 5 

C. 13 

D. 21 

E. 8 

 
Questão 21 
A deficiência grave desta vitamina provoca 

diversos sintomas dermatite seborreica, anemia 

hipocromica, várias formas de neurite periférica 

e convulsões de origem cerebral com alterações 

do ECG. Assinale a alternativa que corresponde 

a vitamina descrita no texto: 

A. vitamina B8 

B. vitamina B1 

C. vitamina B3 

D. vitamina B5 

E. vitamina B6 

 
Questão 22 
São nervos do plexo braquial? EXCETO: 

A. mediano 

B. Nervo Transverso do Pescoço 

C. musculocutaneo 

D. radial 

E. ulnar 

 
Questão 23 
R.C.R, 28 anos, com quadro de dor abdominal 

difusa em cólica associada a febre e diarreia, com 

evolução de uma semana. Ao exame físico 

apresenta dor em palpação profunda no 

quadrante inferior direito, sem sinais de irritação 

peritoneal. Realizado a colonoscopia com 

presença de ulcerações aftóides no íleo terminal. 



Determina o achado histopatológico que deve ser 

identificado nesta biópsia de íleo: 

A. Vasculite necrozante 

B. Abscesso de cripta 

C. Granuloma não caseoso 

D. Adenocarcinoma  

E. NDA 

 
Questão 24 
Na pancreatite aguda o sinal de fox é 

caracterizado por: 

 

A. Equimose periumbilical. 

B. Equimose em base do pênis. 

C. Equimose em flanco. 

D. Equimose em hipocôndrio direito. 

E. NDA. 

 
Questão 25 
Sobre os aspectos fisiológicos da oxigenação 

sanguínea, analise os itens a seguir: 

1. a captação pulmonar de oxigenio depende da 

difusão do dióxido de carbono. 

2. a combinação química com as moléculas  de 

hemoglobina A é responsável por 97% do 

transporte de oxigênio. 

3. a mioglobina é incapaz de carrear moléculas 

de oxigênio. 

4. no sangue venoso misto a pressão parcial de 

oxigênio é aproximadamente 40mmHg. 

A. 1, 2 e 4 são corretas 

B. somente a 2 é correta 

C. somente 2 e 3 são corretas. 

D. somente 2 e 4 são corretas. 

E. Todas são corretas. 

 
Questão 26 
A necessidade da dor ser reconhecida como 5° 

sinal vital foi citada pela primeira vez em 1996 

por James Campbell (Presidente da Sociedade 

Americana de Dor). Seu objetivo foi de elevar a 

conscientização entre os profissionais de saúde 

sobre o tratamento da dor. James Campbell 

(1996) refere que “se a dor fosse aliviada com o 

mesmo zelo como os outros sinais vitais haveria 

uma melhor chance de promover tratamento 

adequado”. Acerca da fisiopatologia do 

fenômeno doloroso, responda: Qual o tipo de 

fibra sensitiva é responsável por mais de 70% da 

condução nociceptiva? 

A. fibras A beta 

B. fibras A alfa 

C. fibras B 

D. fibras A gama 

E. fibras C 

 
 
Questão 27 
Assinale a alternativa correta em relação à 

succinilcolina: 

A. aumenta a pressão intracraniana 

B. diminiu a pressão intragastrica 

C. diminui a pressão intraocular 

D. causa hipopotassemia 

E. NDA 

 
Questão 28 
O contágio da hepatite A faz-se por transmissão: 

A. parenteral 

B. perinatal 

C. sexual 

D. fecal 

E. respiratória 

 
Questão 29 
Na pancreatite aguda, considera-se sinal de 

gravidade quando o paciente, nas 48 horas 

iniciais, apresenta: 

A. Glicemia menor que 150 mg/dl 

B. Desidrogenase lática menor que 350 

UI/L 

C. Pressão de oxigênio arterial maior que 

60 mmHg 

D. Dálcio menor que 8 mg/dl 

E. Queda do hematócrito de 5% 

 
Questão 30 
São condições clínicas que contraindicam à 

indução do parto, EXCETO: 

A. herpes genital ativo. 

B. carcinoma cervical invasivo. 

C. desproporção cefalopélvica. 

D. apresentação fetal córmica. 

E. corioamnionite. 

 
Questão 31 
A manobra de Bracht é de grande valia para a 

libertação das espaduas quando o feto desce em 

apresentação: 

A. bregmática 

B. pelvipodálica. 

C. córmica. 

D. cefálica fletida 

E. defletida de fronte 

 
Questão 32 
A sintomatologia mais frequente na insuficiência 

venosa crônica é: 

A. calor, edema e câimbras. 

B. dor, sensação de peso e fadiga. 



C. dor, calor e câimbras. 

D. edema, dor e prurido. 

E. prurido, dermatite e ulceração. 

 
Questão 33 
A principal causa de abortamento abaixo de 12 

semanas é: 

A. defeito genético 

B. incompetência istmocervical 

C. deficiência de progesterona 

D. infecção genital 

E. alcoolismo crônico 

 
Questão 34 
O sinal de Prehn, útil no diagnóstico de torção 

testicular é definido como: 

A. Posição horizontalizada do testículo 

contralateral. 

B. Elevação do testículo por contração 

cremastérica ou encurtamento do 

cordão  

C. Ausência do reflexo cremastérico. 

D. Piora da dor com a elevação do 

testículo. 

E. NDA. 

 
Questão 35 
De acordo com a NOB-SUS 01/96, a atenção à 

saúde compreende três grandes campos, a saber: 

A. assistência, atenção básica e medicação.  

B. intervenção ambiental, regionalização 

da saúde e formação de profissionais.  

C. assistência, intervenções ambientais, 

políticas externas.  

D. atenção secundária, hospitalização e 

políticas sociais.  

E. regionalização, intervenções 

ambientais, cálculo de indicadores de 

saúde 

 
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 

Dr. Afonso Nunes dos Santos- Juiz de direito   

 

 

 

 




