
   

   
   
   

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local 
indicado pelo fiscal da 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 04 (quatro) horas, exceto para os candidatos ao cargo de Técnico em Enfermagem, 
que realizarão também, provas discursivas, sendo concedido o acréscimo de 01 (uma) hora para a realização das 
mesmas, perfazendo assim, um total de 05 (cinco) horas para a realização das provas objetivas e discursivas.  
 

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 60 (sessenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da próxima 
página, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecida, estão corretos. 
Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer imperfeição, o candidato 
deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  
 

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 levando o Caderno de Provas no 
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato, também, 
poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, 
contudo não poderá levar consigo o caderno de provas.  
 

11 - Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala, o Cartão de Respostas 
devidamente assinado no local indicado e o Formulário de Resposta da Prova Discursiva (somente para o cargo de 
Técnico em Enfermagem). 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site www.consulplan.net, 
no Quadro de Avisos da Prefeitura e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a partir 09h00min do dia 
subsequente ao da realização da prova escrita. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital N°. 001/2009, sendo 
observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas via 
Internet disporá de 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, iniciando-se às 09h00min do dia 20 de setembro 
de 2010 e encerrando-se às 09h00min do dia 22 de setembro de 2010, via fax, ou em requerimento próprio 
disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net. A interposição de recursos no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal poderá ser feita nos dias 20 a 22 de setembro de 2010, no horário de 
expediente, de 12:00 às 18:00 horas. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser realizada das seguintes formas: a) via Internet, através do Sistema 
Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua 
inscrição, apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN, conforme disposições contidas no site www.consulplan.net, 
no link correspondente ao Concurso Público; ou b) na Prefeitura Municipal de Congonhas/MG, por meio de 
requerimento, protocolado no Protocolo Geral. 
 

03 – T atendimento@consulplan.com / www.consulplan.net 
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CCAARRGGOO::  DDEENNTTIISSTTAA  EENNDDOODDOONNTTIISSTTAA  
 

TEXTO I:  
 

É bastante comum ouvir leigos falarem sobre línguas primitivas, repetindo até o mito já desacreditado de que há 
certos povos cujas línguas consistem apenas de umas poucas palavras complementadas por gestos. A verdade é que todas 
as línguas até hoje estudadas, não importa o quanto primitivas as sociedades que as utilizavam nos possam parecer sob 
outros aspectos, provaram ser, quando investigadas, um sistema de comunicação complexo e altamente desenvolvido. (...) 

Todas as línguas vivas, pode-se presumir, são por natureza sistemas eficientes de comunicação. À medida que se 
modificam as necessidades de comunicação de uma sociedade, também se modificará a língua por ela falada, para 
atender às novas exigências. O vocabulário será ampliado, seja tomando emprestadas palavras estrangeiras, seja criando-
as a partir de seus próprios vocábulos já existentes.  

(Lyons, John. Língua(gem) e linguística: uma introdução. Rio de Janeiro: Zahar Edirotes, 1982 / com adaptações)  
 

01) As afirmativas a seguir deverão ser analisadas e julgadas de acordo com o texto: 
I. O primeiro período do texto demonstra de forma clara e precisa a argumentação e o ponto de vista do autor quanto 

ao tema central: “línguas primitivas”. 
II. No segundo período do texto, as expressões “até hoje estudadas” e “quando investigadas” atribuem ao texto um 

caráter estatístico e científico.  
III. A introdução do 2º § ratifica ideias expostas no 1º parágrafo. 
IV. “Sistema de comunicação complexo e altamente desenvolvido” possui significado textual equivalente a “sistemas 

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

 

02) A respeito do trecho: “A verdade é que todas as línguas até hoje estudadas, não importa o quanto primitivas as 
sociedades que as utilizavam...” pode-se afirmar que: 
A) O “as” (em destaque) pode ser suprimido sem que haja prejuízo do texto quanto à coesão e coerência textuais. 
B) É possível substituir “as” (em destaque) por “todas as línguas” mantendo-se um bom nível de coesão textual.  
C) O termo “as” (em destaque) refere-se a “todas as línguas” e tem a função de estabelecer uma conexão textual.  
D) As três ocorrências de “as” no trecho transcrito no enunciado possuem o mesmo referente e por isso têm a mesma 

importância na construção do texto.  
E) O termo “as” (em destaque) refere-se às sociedades, já que tal utilização partia delas.  

 

03) No trecho “... quando investigadas, um sistema de comunicação complexo e altamente desenvolvido. (...)” o termo 
em destaque confere a mesma ideia indicada por:  
A) Já que.  B) Mesmo.  C) O quanto.  D) Assim como. E) No momento em que.  

 

04) De acordo com a argumentação do texto, “o sistema de comunicação de línguas vivas” possui eficiência 
comprovada por que: 
A) Há um dinamismo que envolve as línguas vivas atrelado às necessidades de comunicação de uma sociedade.  
B) Algumas línguas vivas são por natureza sistemas eficientes de comunicação pelo que se pode presumir. 
C) As línguas vivas confrontam-se com uma linguagem arcaica que não era capaz de transmitir mensagem alguma. 
D) As necessidades de comunicação de uma sociedade são guiadas por um sistema de comunicação imutável e 

preciso.  
E) As exigências da sociedade quanto às necessidades de comunicação persistem apenas diante da possibilidade de 

utilização de um vocabulário já existente.   
 

05) No 2º§, o autor estabelece entre as necessidades de comunicação de uma sociedade e a língua por ela falada, 
uma relação de: 
A) Causa e efeito.   B) Adversidade.  C) Temporalidade.  D) Finalidade.   E) Proporcionalidade. 

 

TEXTO II: 
 

Só falta o Senado aprovar o projeto de lei [sobre o uso de termos estrangeiros no Brasil] para que palavras como 
shopping center, delivery e drive-through sejam proibidas em nomes de estabelecimentos e marcas. Engajado nessa 
valorosa luta contra o inimigo ianque, que quer fazer área de livre comércio com nosso inculto e belo idioma, venho 
sugerir algumas outras medidas que serão de extrema importância para a preservação da soberania nacional, a saber:  

Nenhum cidadão carioca ou gaúcho poderá dizer “Tu vai” em espaços públicos do território nacional;  
Nenhum cidadão paulista poderá dizer “Eu lhe amo” e retirar ou acrescentar o plural em sentenças como “Me vê um 

chopps e dois pastel”;  
Nenhum dono de borracharia poderá escrever cartaz com a palavra “borraxaria” e nenhum dono de banca de jornal 

anunciará “Vende-se cigarros”;  
Nenhum livro de gramática obrigará os alunos a utilizar colocações pronominais como “casar-me-ei” ou “ver-se-ão”. 

         (Piza, Daniel. Uma proposta imodesta. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 08/04/2001) 
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06) A respeito da argumentação presente nos Textos I e II, é correto considerar que os pontos de vista dos autores 
manifestam: 
A) A defesa de um mesmo argumento, ainda que com características e formas próprias, por parte de cada autor.  
B) A defesa de argumentos diferentes, ainda que de forma implícita, por parte dos autores. 
C) A defesa de um mesmo argumento, de forma explícita, por parte dos autores. 
D) A defesa de argumentos diferentes, de forma explícita, por parte dos autores.  
E) Cada um, uma argumentação contraditória em si mesma. 

 

07) No primeiro período, o trecho “[sobre o uso de termos estrangeiros no Brasil]” estabelece quanto à estrutura do 
texto: 
A) Um elemento de coesão textual necessário para que haja o entendimento quanto à causa do projeto de lei citado 

anteriormente.  
B) Uma referência quanto à finalidade do projeto de lei citado anteriormente.  
C) Uma constatação de que o projeto de lei citado anteriormente requer urgência para ser aprovado. 
D) A condição para que o projeto de lei citado anteriormente possa ser aprovado. 
E) Uma referência explicativa a respeito do projeto de lei citado anteriormente.  

 

08) A oposição estabelecida pelas características atribuídas ao “nosso idioma” possui, no texto, um caráter:  
A) Contraditório, já que não se deve atribuir características que possuem ideias que se opõem a um mesmo elemento. 
B) Ambíguo, produzindo no leitor um possível questionamento diante de tal construção.  
C) Meramente formal que tem por finalidade qualificar o nosso idioma com base nos estudos já realizados. 
D) Informativo, dando referências ao leitor a respeito do próprio idioma e suas características para o projeto de lei já 

citado no texto. 
E) Jornalístico, utilizando palavras que se opõem e demonstram a sensibilidade do autor. 

 

09) A partir da sugestão, dada pelo autor, de algumas medidas, infere-se que o mesmo:  
A) Considera o projeto de lei, citado no início do texto, de bom proveito para o Estado e propõe algumas melhorias. 
B) Possui um grande conhecimento a respeito do projeto de lei mencionado no início do texto permitindo que ele 

possua uma condição favorável para sugerir melhorias a seu respeito. 
C) Detém um ponto de vista que não é favorável ao projeto de lei citado no início do texto.  
D) É tradicionalista no que se refere à linguagem e defende o conservadorismo da mesma.  
E) Não considera a existência de falares regionais da língua.  

 

10) De acordo com as características textuais presentes no Texto II, é possível identificá-lo da seguinte forma: 
A) Texto que possui a função exclusiva de informar o leitor através da apresentação e enumeração de informações 

básicas sobre um acontecimento. 
B) Texto no qual encontramos o relato de fato contemporâneo, a partir do qual o autor demonstra seu ponto de vista.  
C) De caráter predominantemente descritivo, informando com riquezas de detalhes sobre as características do projeto 

de lei em questão. 
D) Texto de caráter instrutivo de grande importância para complementação do projeto de lei citado. 
E) Um relatório do que ocorre numa reunião oficial para aprovação de um projeto de lei.  

 

TEXTO III:                O Lutador 
 

Lutar com palavras 
é a luta mais vã. 
Entanto lutamos 

mal rompe a manhã. 
São muitas, eu pouco. 
Algumas, tão fortes 

como o javali. 
Não me julgo louco. 
Se o fosse, teria 

poder de encantá-las. 
Mas lúcido e frio, 
apareço e tento 
apanhar algumas 
para meu sustento 
num dia de vida. 

Deixam-se enlaçar, 
tontas à carícia 
e súbito fogem 
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e não há ameaça 
e nem  há sevícia 

que as traga de novo 
ao centro da praça. 
Insisto, solerte. 

Busco persuadi-las. 
Ser-lhes-ei escravo 
de rara humildade.                                                            

(Drummond De Andrade, Carlos. Poesia completa e prosa. Rio de janeiro: José Aguilar, 1973. / fragmento) 

 

11) Através da metalinguagem, o texto aborda poeticamente o trabalho do poeta na construção de seus poemas. 
No trecho transcrito, é possível identificar que: 
A) O poeta fala sobre si mesmo e a dificuldade em transformar suas ideias em palavras que as possam expressar 

efetivamente.  
B) O poeta fala sobre o sentimento do outro e tenta transpor a dificuldade que considera existir de transformar ideias 

em palavras.  
C) O poeta expressa ao seu interlocutor que este poderá encontrar certa dificuldade na tentativa de transformar ideias 

em palavras através do texto poético. 
D) O interlocutor do texto é convidado a enfrentar o desafio de lutar com as palavras. 
E) O exercício de lidar com as palavras é uma atividade ao mesmo tempo fatigante e repugnante. 

 

12) “Algumas, tão fortes / como o javali.” A linguagem metafórica utilizada nestes versos faz uma referência às 
palavras, tal referência é estabelecida a partir de: 
A) Uma comparação que atribui um mesmo sentido denotativo a “javali” e “palavras”. 
B) Frases explicativas e ricas em detalhes. 
C) Uma comparação explícita em que é atribuída uma mesma característica a “palavras” e “javali”.  
D) Uma comparação implícita que considera o “javali” como sendo a própria “palavra”. 
E) Considerações típicas de uma linguagem irônica.  

 

13) Ao afirmar que as palavras “Deixam-se enlaçar”, observamos que tal expressão traz ao texto uma 
característica indicadora da presença de: 
A) Uma linguagem estereotipada, própria do texto poético. 
B) Uma linguagem informal, de alcance popular, própria da linguagem oral. 
C) Uma relação de ordem qualitativa que leva a empregar uma palavra por outra. 
D) Troca de sensações por sentimentos, falando a respeito do eu poético. 
E) Palavras que denotam ações humanas aplicadas a algo inanimado.  

 

14) O significado contextual do vocábulo “sevícia” no verso “nem há sevícia” pode ser entendido como: 
A) Crueldade.  B) Seriedade.   C) Serenidade.   D) Contumácia.  E) Letargia. 
 

15) A respeito das ideias expressas no trecho a seguir, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO: 
 

Insisto, solerte. 
Busco persuadi-las. 
Ser-lhes-ei escravo 
de rara humildade. 

 

A) O poeta demonstra-se vencido pelas palavras, já que afirma que será seu escravo.  
B) As formas verbais de “insistir” e “persuadir” demonstram a persistência do poeta na sua luta com as palavras.  
C) O poeta apresenta uma proposta para que a luta com as palavras possa findar-se.  
D) O eu lírico, como dominador, propõe estabelecer uma relação de vassalagem com as palavras.  
E) As características que o eu lírico atribui a si mesmo “solerte” e “escravo de rara humildade” possuem sentidos em 

oposição.  
  

SSAAÚÚDDEE  PPÚÚBBLLIICCAA  
  

16) O Programa de Saúde da Família (PSF) faz parte da Atenção Básica, mas com características do processo de 
trabalho diferenciadas. Acerca disso, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Prática do cuidado familiar ampliado por meio do conhecimento da estrutura e funcionalidade das famílias. 
(     ) Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações. 
(     ) Valorização dos diversos saberes e práticas, possibilitando a criação de vínculos de confiança com ética, 

compromisso e respeito. 
(     ) Avaliação sistemática das ações implementadas, inclusive com a participação da comunidade. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, V, F B) V, V, V, V  C) V, V, F, F  D) V, F, V, F  E) V, F, V, V 
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17) A implementação da Política Nacional de Humanização (PNH) na Gestão do SUS, pressupõe a atuação em 
vários eixos. Analise-os: 
I. No eixo das instituições, a PNH deverá ser pactuada na agenda de saúde pelos Gestores e Conselhos de Saúde. 
II. No eixo do financiamento, propõe-se a integração de recursos vinculados a programas específicos de humanização 

e outros recursos de subsídios à Atenção Básica. 
III. No eixo da educação, a PNH deverá compor o conteúdo profissionalizante na graduação, pós-graduação e 

extensão em saúde. 
IV. No eixo da informação/comunicação, recomenda-se que a mídia apoie um discurso social amplo e um debate sobre 

a PNH. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, III, IV  B) I, II, III  C) I, II, III, IV  D) II, III, IV  E) III, IV 

 

18) A fim de enfatizar o princípio da integralidade na saúde, faz-se necessário uma articulação efetiva das políticas 
e práticas públicas da: 
A) Vigilância Sanitária. 
B) Vigilância Epidemiológica. 
C) Vigilância Ambiental. 
D) Saúde do Trabalhador. 
E) Todas as alternativas anteriores completam corretamente o enunciado. 

 

19) As ações de regulação da Vigilância Sanitária constitui-se medida fundamental para responder às novas 
exigências sociais e políticas, devido principalmente à expansão do mercado de consumo e concomitantemente 
aos serviços afetados. O processo de regulação abrange, EXCETO: 
A) Regulamentos, normas, resoluções etc (regras pertinentes). 
B) Autorização, licenças, registros (implementação das regras). 
C) Fiscalização do cumprimento das regras. 
D) Restrições a infrações. 
E) Imposição de sanções ou penalidades frente as infrações. 

 

20) A Constituição Federal criou espaços de participação representativos e democráticos para elaboração de 
políticas públicas e controle de sua implementação. Neste sentido, o direito à saúde poderá ter uma defesa 
através do: 
A) Poder Judiciário. 
B) Poder Legislativo. 
C) Ministério Público. 
D) Instâncias de controle social implantadas pela Lei nº. 8142/1990. 
E) Todas as alternativas anteriores completam corretamente o enunciado. 

 

21) “Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde.” (Princípio I da Carta dos Direitos 
dos Usuários de Saúde) Este Princípio significa que: 
A) O cidadão tem acesso, de forma prioritária, aos serviços de saúde da Atenção Básica próximos ao local de 

moradia. 
B) A identificação da evolução provável do seu problema de saúde. 
C) As receitas e registros médicos devem ficar em mãos do cidadão. 
D) Os complementos radiológicos poderão ser requeridos sem prescrição médica. 
E) A qualidade da Atenção Básica é secundária, neste princípio. 

 

22) Os tipos de epidemia são de acordo com a progressão no tempo, com a natureza e o período de exposição ao 
patógeno e sua duração. As formas de transmissão das epidemias podem ser classificadas em: fonte comum, 
progressivas e propagadas. Assinale a afirmativa que define de forma correta, a transmissão por fonte 
comum: 
A) Ocorre de pessoa a pessoa em ambiente fechado e sem luz. 
B) Somente através de vetor acontece tal transmissão. 
C) Surge de um veículo comum de transmissão e uma exposição simultânea, como a toxi-infecção alimentar. 
D) Necessita do agente hospedeiro e um indivíduo suscetível. 
E) Dissemina de forma oral, contato aos imunedepressivos. 

 

23) Estão incluídos no campo de atuação do SUS, conforme determina a Lei Federal nº. 8080/1990: 
A) A produção de bebidas como ação de saneamento hospitalar. 
B) A fiscalização e a inspeção de alimentos, águas, bebidas para consumo humano. 
C) A busca de equipamentos imunobiológicos. 
D) O transporte e a guarda de volumes médico/hospitalares. 
E) A nutrição no sentido social. 
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24) Os municípios e o Distrito Federal como gestores dos sistemas locais de saúde, são responsáveis pelo 
cumprimento dos princípios da Atenção Básica, sua organização e execução. Assim, existem algumas 
competências das Secretarias Municipais de Saúde e Distrito Federal, tais como, EXCETO: 
A) Selecionar, contratar e remunerar os profissionais que compõem as equipes multiprofissionais da Atenção Básica. 
B) Programar as ações a partir de sua base territorial. 
C) Manter em atualização um cadastro que possa ser utilizado de forma conveniente em função dos recursos 

financeiros. 
D) Incluir no Plano de Saúde a proposta de organização da Atenção Básica e a utilização dos recursos do PAB (Piso 

Atenção Básica) fixos e variáveis. 
E) Organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da 

Atenção Básica. 
 

25) Cabe às comissões intersetoriais, a articulação de programas e políticas, abrangendo algumas atividades (Lei 
Federal nº. 8080/1990), tais como, EXCETO: 
A) Ciência e tecnologia.     D) Saneamento e meio ambiente. 
B) Recursos humanos.     E) Fontes de lixo hospitalar.   
C) Saúde do trabalhador. 

 

26) Considerando as ações de vigilância epidemiológica, é correto afirmar que tais ações são aplicadas às doenças: 
A) De prevenção normalizadas.     D) Que aparecem incidentalmente. 
B) Redutíveis, após tratamento assintomático.  E) Aplicáveis a determinadas populações. 
C) Transmissíveis, não transmissíveis e outros agravos. 

 

27) As políticas públicas de saúde devem ser analisadas sob diversos aspectos. Analise-os: 
I. O PAB (Programa de Atenção Básica) é uma política pública em saúde que pretende levar em consideração o uso 
racional dos recursos de uma comunidade. 

II. O PAB é definido por um valor per capta, de razão financeira, multiplicado pela população de cada município. 
III. A atividade comunitária junto aos serviços de saúde tem como objetivo incrementar o controle social na condução 

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

 

28) Sobre a formação de consórcios para desenvolver em conjunto ações e serviços de saúde, é correto afirmar (Lei 
nº. 8080/1990): 
A) Os consórcios poderão ter direção colegiada. 
B) Os atos constitutivos dos consórcios não terão força de lei. 
C) No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e 

práticas voltadas para cobertura total das ações de saúde. 
D) No âmbito estadual, as comissões intersetoriais terão força de consórcio no caso de concessão financeira. 
E) O nível técnico dos consórcios não poderá ser remunerado. 

 

29) Analise as afirmativas: 
I. “Assistência as pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.” 

II. “Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.” 
 

Considerando os objetivos do SUS citados anteriormente, é correto afirmar: 
A) A afirmativa I está completa e a II incompleta.   
B) A afirmativa II está completa e a I incompleta.   
C) As duas afirmativas estão incorretas. 
D) As duas afirmativas estão corretas. 
E) A afirmativa I está incompleta e a II difere do enunciado. 

 

30) Analise as afirmativas: 
I. “A notificação de casos obtidos por um sistema de vigilância é raramente completa.” 
II. “Os casos notificados podem diferir dos não notificados em suas características demográficas, local ou uso de 

serviços de saúde ou exposição a riscos.” 
 

Considerando um sistema de vigilância, é correto afirmar: 
A) A afirmativa I é correta e a II incorreta.     
B) A afirmativa II é correta e a I incorreta.          
C) As duas afirmativas são corretas e se completam. 
D) As duas afirmativas são incorretas. 
E) As duas afirmativas são incoerentes em relação ao sistema.  
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CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

31) Em relação à topografia da cavidade pulpar, é INCORRETO afirmar que: 
A) Os incisivos centrais superiores apresentam internamente, uma saliência dentinária, na área cervical, lingual, 

correspondendo aproximadamente ao cíngulo, denominada ombro palatino. 
B) Dentre as variações anatômicas encontradas no incisivo lateral superior o “Dens in dente” é uma anomalia muito 

comum. 
C) O primeiro pré-molar superior pode apresentar-se com três canais radiculares, sendo um mésio-vestibular, um 

mésio-lingual e outro palatino. 
D) Os primeiros molares superiores que apresentam o formato externo da coroa trapezoidal possuem maior 

porcentagem de ocorrência do quarto canal, do que aqueles molares que apresentam coroa com morfologia 
quadrangular ou poligonal. 

E) Não é raro encontrar segundos molares inferiores com câmara pulpar em forma de C.   
 

32) Em relação à abertura coronária, analise: 
I. O tecido cariado deve ser removido durante a abertura coronária.  
II. Toda abertura coronária deverá ser feita de maneira que nos ofereça por meio de linha reta um acesso direto ao 

canal radicular. 
III. A direção de trepanação nos dentes unirradiculares é a mesma do longo eixo dos dentes, tanto no sentido 

vestibulolingual quanto mesiodistal. 
IV. A direção de trepanação dos pré-molares superiores deve ser para lingual. 
V. Nos molares inferiores, a direção de trepanação deve ser para mesial, região onde se encontram o maior número de 

canais. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, IV  B) II, III  C) II, III, V  D) I, III, V  E) II, III, IV 

 

33) Em relação às dimensões da lima tipo K manual, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) O diâmetro da projeção final da parte ativa (D1) de uma lima de calibre 025 é de 0,25mm. 
(     ) O diâmetro da base da parte ativa (D3) de uma lima de calibre 040 é de 82mm. 
(     ) O diâmetro medido a 3mm do final da parte ativa (D2) de uma lima de calibre 080 é de 0,86mm. 
(     ) O diâmetro medido a 3mm do final da parte ativa (D2) de uma lima de calibre 008 é de 0,014mm. 
(     ) O comprimento da parte inativa de uma lima tipo K de 28mm de comprimento é de 12mm. 
A sequência está correta em: 
A) V, F, V, F, V       B) V, V, F, F, V  C) F, V, F, F, F  D) F, F, V, V, F  E) V, F, V, V, F 

 

34) Em relação às técnicas de instrumentação, analise: 
I. A técnica de instrumentação escalonada com recuo progressivo programado facilita a aplicação tópica de 
medicamentos utilizados entre sessões (curativo de demora), assim como favorece a penetração em maior 
profundidade da solução irrigadora no canal radicular. 

II. Na técnica de instrumentação escalonada com recuo progressivo anatômico, os instrumentos seguintes ao 
“instrumento memória” serão levados sucessivamente diminuindo 1mm em cada instrumento, à medida que 
aumenta o diâmetro dos mesmos. 

III. As técnicas de instrumentação de ampliação reversa (crown-down pressureless technique) são recomendadas para 
casos de necropulpectomias. 

IV. As técnicas de Goerig et al. e de Oregon diminuem a possibilidade de Flare up (Abscesso Fênix). 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III   B) I, III, IV       C) II, III       D) III, IV       E) I, III 

 

35) Em relação às substâncias irrigadoras utilizadas no tratamento endodôntico, é INCORRETO afirmar que: 
A) A remoção dos restos orgânicos e micro-organismos do canal radicular parece ser mais função da maior 

quantidade da solução irrigadora empregada (volume), do que do tipo de solução usada, independentemente de 
sua natureza química. 

B) Embora a solução de clorexidina a 2% possua ação antibacteriana semelhante a da solução de hipoclorito de 
sódio, é preferível a utilização do hipoclorito de sódio na irrigação dos canais radiculares por sua ação mecânica 
de limpeza ser maior que a da clorexidina. 

C) Os detergentes aniônicos sintéticos utilizados em endodontia para irrigação dos canais radiculares não 
desempenham ação bactericida. 

D) As soluções de hipoclorito de sódio a 2,5% possuem propriedades excelentes, como: alta tensão superficial, 
neutralização total de produtos tóxicos, bactericida, ph ácido e ação detergente. 

E) A irrigação do canal radicular com água de hidróxido de cálcio (água de cal) pode ser realizada em casos de 
biopulpectomias devido à sua elevada ação bactericida e graças ao seu ph fortemente alcalino que favorece a 
neutralização da acidez do meio. 
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36) Em relação às substâncias utilizadas no curativo de demora, é INCORRETO afirmar que: 
A) O formocresol possui efeito citotóxico, mutagênico e carcinogênico e é o mais efetivo bactericida contra os  

micro-organismos anaeróbios encontrados no sistema de canais radiculares. 
B) A associação da cânfora ao p-monoclorofenol propicia um aumento do seu potencial germicida e a diminuição do 

potencial de irritação. 
C) O p-monoclorofenol é capaz de neutralizar os produtos tóxicos do canal radicular. 
D) A alcalinidade induzida pelo hidróxido de cálcio é responsável por sua ação antimicrobiana (cedência de OH– aos 

tecidos). 
E) Das substâncias disponíveis para uso como o curativo de demora, somente os compostos à base de hidróxido de 

cálcio inativam os lipopolissacárideos das bactérias gram negativas que se encontram no interior dos canais 
radiculares. 

 

37) Em relação à radiologia em endodontia, analise: 
I. A técnica de Clark realiza variação do ângulo vertical. 
II. A melhor incidência para visualização do pré-molar superior é a mesiorradial. 
III. Quando houver a suspeita de um quarto canal na raiz mesiovestibular, para melhor visualizá-lo deve-se fazer 

radiografia com incidência mesiorradial. 
IV. Para melhor visualizar a raiz distovestibular do primeiro molar superior, a melhor incidência é a mesiorradial. 
V. Nos casos de molares inferiores com uma raiz suplementar, localizada ao lado da raiz distal e posicionada para 

lingual, deve-se fazer incidências orto e mesiorradial para melhor visualizá-la. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) II, IV, V       B) II, III, IV  C) I, III, V   D) I, IV, V   E) II, IV  

 

38) Em relação à obturação dos canais radiculares é INCORRETO afirmar que: 
I. A finalidade seladora antimicrobiana é um dos objetivos da obturação dos canais radiculares e visa selar os 
canalículos dentinários, as ramificações e a união cemento-dentina-canal, com o objetivo de impedir, em casos de 
necropulpectomias, a passagem de micro-organismos desses locais ao canal radicular. 

II. A finalidade biológica é um dos objetivos da obturação dos canais. Esse objetivo visa a não interferência da 
obturação no processo de reparo. 

III. Em casos de biopulpectomia deve-se evitar a obturação dos canais radiculares na mesma sessão de tratamento, 
para não provocar um atraso na reparação, uma vez que a colocação de curativo de demora com costicosteroides 
auxilia no processo de reparo. 

IV. Dentre as propriedades físico-químicas exigidas para um material obturador ideal tem-se a de não possuir bom 
escoamento. 

V. Dentre as propriedades biológicas exigidas para um material obturador ideal tem-se a de estimular ou permitir a 
deposição de tecido fibroso de reparação ou de tecido mineralizado a nível foraminal. 

Estão INCORRETAS apenas as afirmativas: 
A) II, IV, V      B) II, III, IV    C) I, III, V   D) I, IV, V   E) III, IV 

 

39) Em relação ao clareamento dental é correto afirmar que, EXCETO: 
A) O peróxido de hidrogênio, o peróxido de ureia, o perborato de sódio e o peróxido de carbamida possuem 

diferentes agentes clareadores ativos. 
B) Os materiais mais efetivos para selamento cervical são os resinosos seguidos do ionômero de vidro. 
C) O condicionamento ácido da coroa dental deve ser feito tanto internamente quanto externamente, com o objetivo 

de remover o smear-layer e abrir os túbulos dentinários. 
D) A técnica de clareamento intracoronário é contraindicada em casos onde exista falta de remanescente dental e em 

dentes com grande perda de estrutura coronária. 
E) A hemorragia provocada pela biolpulpectomia pode causar alteração de cor dos dentes através da impregnação de 

sangue na dentina da câmara pulpar, e o ferro presente na hemoglobina após sofrer um processo de degradação 
confere a estrutura dental uma cor castanha ou negra. 

 

40) Em relação ao traumatismo de dentes permanentes, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas: 
(     ) Nos casos de luxação lateral, a imobilização deve ser rígida por um período de 3 a 4 semanas. 
(     ) Nos casos de luxação extrusiva, deve-se realizar a fixação flexível por duas semanas. 
(     ) Nos casos de luxação lateral, deve-se fazer a redução da fratura do processo alveolar. 
(     ) Quando houver fratura radicular, o tratamento requer reposicionamento do fragmento coronário e imobilização 

com fio de aço fixado com resina composta por duas semanas. 
(     ) Nos casos de subluxação, deve-se realizar a imobilização flexível por um período máximo de 15 dias. 
A sequência está correta em:  
A) V, V, V, F, F  B) V, V, V, V, V C) V, F, V, F, V D) V, V, V, F, V E) F, F, V, V, V  
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41) Em relação às lesões endo-periodontais combinadas, é INCORRETO afirmar que: 
A) Embora outros fatores sejam corresponsáveis pela instalação de lesões endodônticas ou periodontais, não restam 

dúvidas do importante papel representado pela presença dos micro-organismos, a ponto de podermos considerar 
as duas lesões como doenças infecciosas derivadas do biofilme dentário. 

B) O prognóstico pode ser considerado mais favorável para o tratamento endodôntico do que para periodontal, 
devido a dificuldade de se conseguir uma regeneração total das estruturas periodontais comprometidas. 

C) As lesões endo-periodontais combinadas ocorrem devido às relações biológicas que existem entre polpa e 
periodonto. 

D) A avaliação da vitalidade pulpar é fundamental para o diagnóstico diferencial das lesões periodon-
tais/endodônticas. 

E) Nas lesões periodontais/endodônticas a microbiota endodôntica é tão complexa quanto periodontal e já são 
encontradas bem mais espécies de micro-organismos no canal radicular do que em bolsas periodontais. 

 

42) Assinale a afirmativa que NÃO corresponde à contraindicação das cirurgias parendodônticas:  
A) Quando o tratamento ou retratamento do canal radicular for a forma mais conveniente e segura para a cura da 

lesão. 
B) Quando houver problemas periodontais severos, determinando suporte ósseo insatisfatório. 
C) Processos patológicos em fase crônica. 
D) Dentes com raízes muito curtas. 
E) Oclusão traumática. 

 

43) Em relação à biossegurança, analise: 
I. A troca da máscara deve ser feita a cada paciente, ou pelo menos a cada hora, ou mais frequentemente, no caso de 
procedimentos geradores de aerossóis. 

II. O glutaraldeído pode ser utilizado para esterilizar os instrumentos endodônticos, quando o instrumento é imerso 
por duas horas. 

III. Não há necessidade de troca do gorro a cada paciente. 
IV. O hipoclorito de sódio em várias concentrações (1% e 5,25%) é recomendado para desinfecção dos cones de guta 

percha. 
V. Admite-se o uso de luvas de látex ou de vinil não esterilizadas, desde que desinfetadas. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) I, III, IV, V  C) I, II, III  D) IV, V  E) I, V  

 

44) Em relação aos dentes permanentes avulsionados, marque o INCORRETO: 
A) O leite é um excelente meio de armazenamento devido ao ph e osmolaridade similar ao fluido extracelular. 
B) A fixação deve ser flexível, se não houver fratura, por um período de 15 a 21 dias. 
C) A profilaxia antitetânica deve ser sempre considerada nos casos de lesões de tecido mole ou de dentes 

avulsionados contaminados. 
D) O tratamento endodôntico deve ser realizado antes do reimplante. 
E) É questionável o benefício da antibioticoterapia sistêmica na evolução das lesões traumáticas de reimplantes. 

 

45) Em relação ao código de ética, assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) Constitui infração ética intervir, quando na qualidade de perito ou auditor, nos atos de outro profissional, ou fazer 

qualquer apreciação na presença do examinado, reservando suas observações, sempre fundamentadas, para 
relatório sigiloso e lacrado. 

B) Constitui infração ética criticar erro técnico-científico de colega ausente, salvo por meio de representação ao 
Conselho Regional. 

C) Não constitui infração ética a prática de concorrência de qualquer natureza. 
D) Assumir emprego ou função, sucedendo o profissional demitido ou afastado em represália por atitude de defesa de 

movimento legítimo da categoria. 
E) Não constitui infração ética realizar atendimento de urgência de menores sem autorização de seus responsáveis ou 

de representantes legais. 
 

46) Em relação aos solventes utilizados em endodontia para retratamento dos canais radiculares, assinale a 
afirmativa INCORRETA: 
A) O solvente é uma substância que apresenta como objetivo a propriedade de auxiliar na ação de solvência da guta 

percha e/ou cimento endodôntico.  
B) O clorofórmio tem sido contraindicado em odontologia por apresentar ação carcinogênica. 
C) O eucaliptol para dissolver a guta percha de maneira mais rápida necessita que seja aquecido. 
D) O óleo essencial (obtido da laranjeira doce) pode ser utilizado como solvente de cimento de óxido de zinco e 

eugenol. 
E) Uma das características essenciais de um bom solvente é a atividade antimicrobiana. 
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47) Em relação aos cones de guta percha é INCORRETO afirmar que: 
A) Apresentam boa radiopacidade. 
B) Mancham a estrutura dental. 
C) Não são solubilizados pelos fluidos orgânicos. 
D) São de fácil remoção quando houver necessidade de desobturar o canal radicular. 
E) São dissolvidos em eucaliptol, xilol, clorofórmio e éter. 

 

48) Em relação ao hidróxido de cálcio, marque o INCORRETO: 
A) Constitui-se de uma base forte (ph 12,6). 
B) Sua dissociação iônica enfraquece sua ação antimicrobiana e biológica. 
C) Possui seu efeito mineralizador associado à ativação da enzima fosfatase alcalina. 
D) Sua ação antimicrobiana encontra-se vinculada aos íons hidroxila capazes de alterar a integridade da membrana 

citoplasmática bacteriana. 
E) Entre as características químicas dos veículos que são associados ao hidróxido de cálcio, a hidrossolubilidade 

favorece o aumento da velocidade de dissociação e difusão iônica no interior dos túbulos dentinários, podendo 
influenciar na ação antimicrobiana.  

 

49) Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos com observância de algumas normas, 
conforme dispõe a Lei Orgânica de Congonhas. O uso de Portaria se dará nos seguintes casos, EXCETO: 
A) Provimento e vacância de cargos públicos. 
B) Criação de comissões e designação de seus membros. 
C) Regulamentação da lei instituída pelo Executivo. 
D) Designação para função gratificada. 
E) Abertura de sindicância e processo administrativo e aplicação de penalidades. 

 

50) “O município manterá os livros necessários ao registro de seus serviços.” Considerando esta afirmativa, nas 
alternativas abaixo, marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Os livros poderão ser substituídos por fichas ou sistema informatizado, com garantia de fidedignidade. 
(     ) Os livros deverão ser abertos, rubricados e encerrados pelo Prefeito e pelo Secretário desta. 
(     ) Os livros, fichas ou outro sistema, estarão abertos a consultas de qualquer cidadão, desde que lhe seja deferida 

em requerimento fundamentado. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) V, F, V  C) V, V, V  D) F, F, F  E) F, V, V 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  
  

51) “As conquistas alcançadas pelas minorias ocorrem sempre envolvidas em polêmicas e grandes desdobramentos 
que se tornam parte da história de um povo. Em meio a muita discussão, manifestações contrárias ou a favor, no 
dia 15 de julho de 2010, o Senado da Argentina aprovou uma lei por 33 votos a favor, 27 contra e 3 abstenções, 
que coloca esta nação em posição única na América Latina, embora duas outras (Colômbia e Uruguai) já tenham 
apresentados avanços no que diz respeito a mesma questão. Hoje, a Argentina se inclui num grupo onde se 
encontram países como Holanda, Bélgica, Espanha, Canadá, África do Sul, Portugal e Suécia.” O enunciado 
trata-se de:  
A) Legalização do aborto como uma intervenção natural de responsabilidade e escolha da mulher. 
B) Liberação do jogo e da abertura de negócios específicos a essa prática, como os cassinos.  
C) Reconhecimento dos crimes cometidos pela Ditadura Militar da década de 1970 e 1980, e do ressarcimento 

financeiro das famílias que tiveram vítimas do regime.  
D) Lei que autoriza o matrimônio de pessoas do mesmo sexo no país. 
E) Legalização do consumo de drogas, como a maconha, cocaína, sintéticas, entre outras, que passam a ser 

comercializadas livremente em drogarias e mercados específicos. 
 

52) Existem grandes distorções quanto às nomenclaturas “Comunidade Britânica”, “Reino Unido”, “Grã-
Bretanha” e “Inglaterra”, já que muitas pessoas acreditam tratar-se de sinônimos. Sobre esses conceitos, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) A Grã-Bretanha é formada por Inglaterra, Escócia e País de Gales que se encontram situados numa mesma ilha.  
(     ) O Reino Unido é formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda e Irlanda do Norte.  
(     ) A moeda corrente no Reino Unido é o Euro, com exceção da Inglaterra que mantém a libra até 2012, quando 

fará um plebiscito popular.  
(     ) A Comunidade Britânica é formada por 53 estados independentes – o Reino Unido está incluído como um 

único estado – dentre os quais podemos destacar Austrália, África do Sul e Índia.  
A sequência está correta em: 
A) V, V, F, F B) V, F, V, F  C) V, F, F, V  D) F, F, V, V  E) F, V, F, V 
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53) Uma equipe da Universidade Hebraica de Jerusalém descobriu em escavações em Tel Hazor, no norte de 
Israel, o fragmento de uma tábua cuneiforme que apresenta semelhanças com o conteúdo e o momento da 
escritura do Código de Hamurabi, um dos mais antigos conjuntos de leis escritas que pregava, segundo a 
Bíblia, principalmente: 
A) “Olho por olho, dente por dente.” 
B) “A defesa é o mais legítimo direito dos homens.” 
C) “Todo homem luta com mais bravura pelos seus interesses que pelos seus direitos.”  
D) “Faça sendo, aprenda fazendo.” 
E) “O homem é responsável por si mesmo.” 

 

54) “Sabe no futebol, quando você está naquela pressão dos minutos de acréscimo? É assim que me sinto”, disse ao 
G1 Efraim Zuroff, o maior caçador de nazistas do mundo, com uma risada desesperada ao telefone. Ele se referia 
ao pouco tempo que tem para colocar no banco dos réus alguns nazistas suspeitos — e até já condenados — por 
atos criminosos durante a Segunda Guerra Mundial. Na semana passada, Adolf Storms, um dos homens mais 
procurados por Zuroff, morreu na Alemanha, aos 90 anos. Infelizmente, muito infelizmente, ele morreu sem ser 
julgado”, disse o historiador.             (Giovana Sanchez, Do G1) 
 

Sobre o Nazismo alemão do século XX, é correto afirmar: 
I. No plano econômico, o governo nazista alemão estimulou o crescimento da agricultura, da indústria de base e, 

sobretudo, da indústria bélica, gerando diminuição do desemprego e ignorando os termos do Tratado de Versalhes. 
II. O presidente na Alemanha era tradicionalmente chamado de Führer (guia, condutor) e Hitler assumiu este posto 

em vitória esmagadora alcançada em eleição popular, realizada em 1934, quando finalmente o nazismo venceu o 
socialismo na Alemanha. 

III. O III Reich (Terceiro Império), muito utilizado por Hitler, é a designação que se refere a uma sequência do Sacro 
Império Germânico, da Idade Média, e ao Segundo Império, que se estendeu da Unificação dos Estados 
germânicos, em 1871, à República, em 1918. 

IV. O nazismo proclamava a “superioridade biológica da raça ariana” (a que pertenceria o povo alemão), mas não a 
necessidade de dominar as “raças inferiores” as quais eram profundamente desprezadas, àquela época, pelo povo 
alemão. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) III, IV  C) I, III   D) II, IV  E) II, III 

  

55) Afastado do governo cubano desde 2006, um dos mais importantes líderes políticos do século XX, Fidel Castro, 
fez oposição ao regime capitalista e à política internacional norte-americana durante cerca de cinco décadas 
em que se manteve a frente do poder em Cuba. Neste período, os EUA tiveram 10 presidentes, dos quais 
podemos citar, EXCETO: 
A) Richard Nixon.      D) Ronald Reagen. 
B) Franklin Roosevelt.     E) John F. Kennedy. 
C) George Bush. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  LLOOCCAAIISS  
  

56) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) A Estrada Real Percorre 21km  no município pela rota do chamado “Caminho Velho”, ligando o distrito de 

Lobo Leite ao povoado do Pequeri.  
(     ) A área industrial da Gerdau Açominas se encontra totalmente localizada em áreas do município de Congonhas.  
(     ) Grande parte da Mina de Fábrica, antiga Ferteco e, hoje, Vale, está localizada no município de Congonhas.  
(     ) Congonhas possui duas comunidades quilombolas: a Barra de Santo Antônio e o Campinho. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F, F B) F, F, V, V  C) V, F, F, V  D) F, V, V, F  E) V, F, V, F 

 

57) “O município de Congonhas, emancipado politicamente em 17 de dezembro de 1938, já passou por 17 
administrações municipais de 1939 a 2008, estando hoje, em sua 18ª administração a cargo do prefeito Anderson 
Costa Cabido.” Foi o primeiro prefeito de Congonhas: 
A) Altary de Souza Ferreira Júnior.     D) Lamartine de Freitas. 
B) Waldir Cunha.       E) Alberto Teixeira Santos Filho. 
C) Aristides Francisco Junqueira. 

 

58) A atividade industrial em Congonhas é marcada, em especial, pela presença de grandes empresas do ramo de 
mineração e siderurgia, tornando-se a principal fonte de arrecadação do município e geração de riquezas. 
Sobre este setor, analise: 
I. Movimentos de fusões e incorporações, tão comuns atualmente no mercado, já podem ser percebidos no setor de 
mineração em Congonhas, onde ocorreu a aquisição da Companhia de Fomento Mineral pela CSN. 
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II. Congonhas, em função da antiga Ferteco e, hoje, da Vale, foi por muito tempo a única cidade mineira a possuir 
uma pelotizadora. 

III. O fato de possuir duas grandes usinas siderúrgicas – a Vale e a Companhia Siderúrgica Nacional – transformam 
Congonhas num dos maiores centros produtores de minério de ferro do Brasil. 

IV. No início desta década, o município assistiu a uma acirrada disputa entre a Gerdau Açominas e a CSN pelo 
controle da antiga Ferteco e da mina de Casa de Pedra.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) III, IV  C) I, III   D) II, IV  E) I, IV 

 

59) Congonhas possui uma grande rede educacional com centros de ensino de níveis fundamental, médio e 
superior, tanto públicos quanto privados. Marque a alternativa que apresenta uma unidade educacional que 
NÃO é pública em Congonhas: 
A) Escola Augusto Silva. 
B) Escola Barão de Paraopeba. 
C) CESU – Centro de Estudos Supletivos Professor Juvenal de Freitas Ribeiro.  
D) Escola Politécnica Ramos. 
E) Núcleo Psicopedagógico. 

 

60) Analise as afirmativas correlatas: 
I. A Cachoeira de Santo Antônio está localizada no Parque da Cachoeira, que é um dos principais pontos de lazer e 

descanso diurno dos moradores de Congonhas.  

II. O Parque está inserido na sub-bacia do rio Soledade, que passa pelo distrito de Lobo Leite e deságua no rio 
Maranhão. 

Assinale a alternativa correta: 
A) As duas afirmativas estão totalmente corretas. 
B) Apenas a primeira afirmativa está totalmente correta. 
C) Apenas a segunda afirmativa está totalmente correta. 
D) As duas afirmativas estão totalmente incorretas. 
E) A segunda afirmativa está correta e a primeira está parcialmente incorreta. 

                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 


