
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

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

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 10 questões Específicas 
- 12 questões Português  
- 04 questões de Informática 
- 04 questões de Atualidades 
- 10 questões de História do Município 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de 
Respostas sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 19/11/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso Público nº 001/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, de 17/09/2018. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 FISCAL SANITÁRIO 



 

PARTE I – FISCAL SANITÁRIO 
 
01 - O Movimento da Reforma Sanitária Brasileira 
representa um passo definitivo na Criação do Sistema 
Único de Saúde. Teve como grande incentivador um 
importante sanitarista, que está contemplado na seguinte 
alternativa: 

A) Carlos Chagas 
B) Oswaldo Cruz 
C) Sergio Arouca 
D) Emílio Ribas 
E) Vital Brazil 

 
02 - As Diretrizes do Sistema Único de Saúde, definidas 
na Constituição Federal de 1988 estão contempladas em 
qual das alternativas a seguir? 

A) Universalidade; Preservação da autonomia; 
Igualdade. 

B) Direito à informação; Divulgação de informações; 
Utilização da epidemiologia. 

C) Descentralização; Atendimento integral; 
Participação da comunidade. 

D) Integração das ações de saúde; Conjugação dos 
recursos; Capacidade de resolução dos serviços. 

E) Organização dos serviços públicos de modo a 
evitar duplicidade de meios para fins idênticos; 
Organização de atendimento público específico e 
especializado para mulheres e vítimas de violência 
doméstica em geral. 

 
03 - A Lei Orgânica da Saúde, dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 
seu Capítulo VI foi incluído, através da Lei 10.424, de 
2002, o seguinte subsistema: 

A) Acompanhamento durante o trabalho de parto, 
parto e pós-parto imediato. 

B) Atendimento e Internação domiciliar. 
C) Serviços privados de assistência à saúde. 
D) Recursos humanos. 
E) Financiamento. 

 
04 - Os aspectos criminais aos quais estão sujeitos aqueles 
que falsificam, corrompem, adulteram ou alteram 
substância ou produtos alimentícios são rigorosas e 
constam do Código Penal Brasileiro. De forma que, aquele 
que corromper, adulterar, falsificar ou alterar substâncias 
ou produto alimentício destinado ao consumo, tornando-o 
nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo, poderá 
ser passível da seguinte pena: 

A) Detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 
B) Reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. 
C) Detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
D) Reclusão, de 1(um) a 5 (cinco) anos, e multa. 
E) Reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

 
05 - A Portaria No 204, de 17 de fevereiro de 2016, define 
as doenças de notificação compulsória. Dentre as que estão 
listadas a seguir, qual a que deve ser feita a notificação 
imediata, para as 3 esferas de governo, quando um caso é 
detectado? 
 

A) Difteria 
B) Coqueluche 
C) Esquistossomose 
D) Cólera 
E) Febre de Chikungunya 

 
06 - Também baseado na Portaria No 204, de 17 de 
fevereiro de 2016, qual das doenças pode se originar de 
uma contaminação alimentar e deve ter notificação 
imediata? 

A) Varicela  
B) Tétano 
C) Botulismo  
D) Sífilis   
E) Lassa   

 
07 - Qual a Resolução da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), que dispõe sobre os requisitos para 
rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam 
alergias alimentares? 

A) RDC nº 26, de 02 de julho de 2015. 
B) RDC nº 274, de 22 de setembro de 2005. 
C) RDC nº 19, de 30 de abril de 1999. 
D) RDC nº 243, de 26 de julho de 2018. 
E) RDC nº 21, de 26 de janeiro de 2001. 

 
08 - A que se refere o seguinte conceito?  
“Individualização da embalagem de um medicamento 
para viabilizar a dispensação de medicamentos ao 
usuário na quantidade estabelecida pela prescrição 
médica”. 

A) Bioequivalência 
B) Fracionamento 
C) Princípio ativo 
D) Fitoterápico 
E) Genérico  

 
09 - As atividades da sala de vacinação são desenvolvidas 
pela equipe de enfermagem treinada e capacitada para os 
procedimentos de manuseio, conservação, preparo e 
administração, registro e descarte dos resíduos resultantes 
das ações de vacinação. A seguir estão relacionadas 
algumas especificidades da sala de vacinação. Qual delas 
está inadequada? 

A) Piso e paredes lisos, contínuos (sem frestas) e 
laváveis. 

B) Pia para a lavagem dos materiais. 
C) Equipamentos de refrigeração utilizados 

exclusivamente para conservação de vacinas, soros 
e imunoglobulinas, conforme as normas do PNI 
nas três esferas de gestão. 

D) Equipamentos de refrigeração protegidos da 
incidência de luz solar direta. 

E) Área média a partir de 3 m2. 
 

10 - Dos medicamentos listados a seguir, qual é um 
antibiótico que poderá ser usado nos esquemas básicos de 
tratamento da hanseníase e da tuberculose? 

A) Azitromicina 
B) Cefalexina 
C) Isoniazida 
D) Rifampicina 
E) Ciprofloxacino  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões 11 e 12 referem-se ao texto seguinte: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Ele é pequeno no tamanho, mas pode causar grandes 
estragos, como febre, dor de cabeça e até morte. Por isso, 
vamos unir nossas forças para combater esse mal. Basta que 
tenhamos simples atitudes, como colocar o lixo em sacos 
plásticos, manter a lixeira sempre fechada e evitar água parada 
em pneus, vasos, latas e garrafas. Em caso de sintomas, como 
febre alta, manchas vermelhas no corpo e dores de cabeça, nas 
costas e atrás dos olhos, procure orientação médica. Jogue duro 
contra o mosquito e acabe com a dengue.) 
 
11 - A frase em maior destaque na campanha apresenta os 
termos ZUM, ZUM, ZUM. Tais termos são utilizados para 
representar o som que os mosquitos transmissores da dengue 
emitem. Palavras como essas recebem o nome de: 

A) onomatopeia 
B) abreviação 
C) neologismo 
D) empréstimo 
E) estrangeirismo 

 
12 - Analise as afirmativas seguintes: 
I. O verbo combater, empregado no texto, forma o substantivo 
combate por derivação regressiva – processo de formação de 
palavras que não amplia a palavra primitiva com acréscimo de 
afixos; na verdade, nesse tipo de derivação, ocorre uma redução 
de dada palavra para a criação de outra. 
II. A palavra lixeira, utilizada no texto da campanha, apresenta 
um sufixo nominal. 
III. O processo de derivação regressiva também origina o verbo 
orientar, a partir do substantivo orientação, presente no texto. 
 

IV. O adjetivo médica, usado em “procure orientação médica”, 
é considerado uma palavra cognata de termos como: médico, 
medicação, medicamento, medicamentoso, automedicar, 
medicina, medicinal e mediunidade. 
V. Chama-se derivação imprópria o processo pelo qual uma 
palavra passa, em determinado contexto, de uma classe 
gramatical para outra, como ocorre com o termo duro, 
empregado em “Jogue duro contra o mosquito”. 
Originalmente, tal termo pertence à classe dos adjetivos, mas, 
nessa situação comunicativa, desempenha papel de advérbio. 
Estão corretas somente as afirmativas: 

A) I e III 
B) I, II e V 
C) II e IV 
D) III e IV 
E) I, II e III 

 
13 - Leia a tira. 

 
 

Assinale a afirmativa incorreta. 
A) Temos uma locução verbal no primeiro quadrinho. 
B) Temos um pronome indefinido como a função de 

objeto direto. 
C) O termo “de vocês” é objeto indireto. 
D) O termo “da natureza” é adjunto adverbial de lugar. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
As questões 14 e 15 referem-se ao texto seguinte: 
 

O morcego 
O conde Drácula deu-lhe a má fama.  
Embora o Batman tenha feito o possível para melhorar sua 

imagem, o morcego ainda provoca mais terror que gratidão.  
Mas o símbolo do reino das trevas não atravessa a noite à 

procura de pescoços humanos. Na realidade, o morcego nos faz 
o favor de combater a malária, comendo mil mosquitos por 
hora, e, para completar a refeição, tem a gentiliza de devorar os 
insetos que matam as plantas.  

Apesar de nossas calúnias, esse eficiente pesticida não nos 
adoece de câncer nem cobra nada pelos seus serviços.  

(Eduardo Galeano. Bocas do tempo. Porto Alegre:  
L&PM; 2010, p.322) 

 

14 - Das afirmações seguintes: 
I. A frase “Mas o símbolo do reino das trevas não atravessa a 
noite à procura de pescoços humanos” é um período simples. 
II. Em “esse eficiente pesticida não nos adoece de câncer nem 
cobra nada pelos seus serviços” há relação de subordinação. 
III. No período que vai de “Na realidade, o morcego…” até 
“…que matam as plantas” é possível identificar 07 orações. 

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

 

Cartaz de campanha de combate à dengue. 
Prefeitura Municipal de Esplanada, Bahia. 

(Fonte: Blog Anderson Santana Portifólio. 
Disponível em: <http://andersonsantana-
portfolio.blogspot.com.br/p/anuncios_9215.html>. 
Acesso em: 13 jun. 2015). 



 

15 - No período: 
 “Embora Batman tenha feito o possível para 
melhorar sua imagem, o morcego ainda provoca mais 
terror que gratidão” 
Qual dos seguintes sentidos a conjunção “EMBORA” 
exprime nesse contexto? 

A) concessão 
B) oposição 
C) condição 
D) causa 
E) adição 

 
16 - Identifique a sentença cuja palavra destacada foi 
empregada de forma incorreta. 

A) Consultou a internet para ficar a par das últimas 
notícias. 

B) Devemos começar logo o trabalho, em vez de 
ficarmos discutindo quanto ganharemos por ele. 

C) É melhor você poupar seu dinheiro ao invés de 
gastá-lo. 

D) Os alunos chegaram acerca de trinta minutos. 
E) Ele saiu bem cedo a fim de não perder o primeiro 

ônibus. 
 
17 - Entre os itens a seguir, assinale aquele em que o 
elemento mórfico destacado está analisado incorretamente. 

A) in justiça – prefixo 
B) espert eza – sufixo 
C) am o – desinência nominal de gênero 
D) pens o – desinência indicativa de 1ª pessoa do 

singular do presente do indicativo. 
E) esquec e mos – vogal temática 

 
18 - Leia esta anedota: 

O dono do mercado estava dormindo. De repente, toca 
o telefone, ___ 3h da manhã.  

- Seu João, ___ que horas abre o mercado?  
- Poxa, isso é hora de ligar? Eu só abro ___ 8h. E 

voltou ___ dormir. ____ 5h, o telefone tocou de novo:  
-Seu João, não dá para abrir o mercado mais cedo? 
- Você de novo? Não, não dá. Eu já disse que só abro 

___ 8h!  
E bateu o telefone. Dali ___ meia hora, outro toque:  
- Seu João, abre o mercado mais cedo, por favor… 
- Mas que coisa! Por que você quer tanto isso? O que 

você precisa comprar?  
- Sabe o que é, Seu João? É que eu fiquei preso aqui 

dentro! 
(Paulo Tadeu. Essa é boa – Novíssima piadas 

para criança.  
São Paulo: Urbana, 2011. p. 42.) 

 
Quais preposições e crases completam o texto, de acordo 
com a norma padrão? 

A) às – à – às – a – às – às – a  
B) às – a – as – à – as – as – à  
C) as – à – às – a – as – as – a  
D) as – à – às – a – às – as – a  
E) às – a – às – a – às – às – a  

 
 
 
 

A questão 19 refere-se a tira seguinte: 
 

 
 
19 - Indique as funções que a palavra “QUE” exerce na 
tira, respectivamente: 

A) conjunção subordinativa integrante e pronome 
relativo 

B) pronome relativo e partícula de realce 
C) preposição e partícula de realce 
D) conjunção subordinativa integrante e partícula de 

realce 
E) preposição e pronome relativo 

 
20 - Todas as frases seguintes devem ser completadas com 
a preposição COM, exceto: 

A) Ela é a pessoa ____ quem vou viajar. 
B) Ela é a pessoa ____ quem costumo conversar. 
C) Ela é a pessoa ____ quem discordo. 
D) Ela é a pessoa ____ quem vou sair amanhã. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
21 - Em todos as orações abaixo há um vocativo, exceto 
em uma. Qual? 

A) Esse exercício, professor, não é muito difícil. 
B) Caio, irmão de Marcelo, não fez a prova de ontem. 
C) Vamos embora, Vera! 
D) Carolina, entregue sua redação! 
E) Ó Deus, quanta felicidade! 

 
22 - Qual o único termo incorretamente analisado nas 
frases abaixo? 

A) Ninguém perguntou se eu estava satisfeito com a 
situação -> objeto direto 

B) Todos eles concordaram comigo -> objeto indireto 
C) Existiam muitas pessoas que queriam aquela vaga 

na escola -> sujeito 
D) Além de Mariana, minha irmã, ninguém me 

ajudou a organizar a festa -> aposto 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 



 

PARTE III – INFORMÁTICA 
 
23 - Combinação de teclas que abre o painel de Navegação 
no Microsoft Word 2010: 

A) ALT + L 
B) CTRL + P 
C) CTRL + N 
D) CTRL + L 
E) ALT + N 

 
24 - É usado adequadamente, no pacote LibreOffice, para 
gerenciamento de banco de dados o 

A)  Bank. 
B)  Access. 
C)  Dbase. 
D)  Java. 
E)  Base. 

 
25 - Na calculadora do Windows 7 pode-se exibir 
Conversão de Unidades pressionando-se a combinação de 
teclas 

A) Ctrl + U  
B) Ctrl + C  
C) Alt + S  
D) Alt + C  
E) Ctrl + S 

 
26 - Considerando que numa planilha do Calc do 
LibreOffice 3 estejam digitadas nas células A1 e B1 as 
datas 01/01/2018 e 01/07/2018, respectivamente, se na 
célula C1 for digitado a fórmula =FRAÇÃOANO(B1;C1), 
qual o resultado obtido em C1? 

A) 1/6 
B) 0,55 
C) 0,50 
D) 1/4 
E) 0,60 

 

PARTE IV - ATUALIDADES 
 

27 - A crescente emissão de certos gases que têm a 
capacidade de absorver calor, como o metano, os 
clorofluorcarbonetos e, principalmente, o dióxido de 
carbono, faz com que a atmosfera retenha mais calor do 
que deveria em seu estado natural.    
As informações se referem: 

A) Ao efeito estufa. 
B) Ao congelamento dos oceanos. 
C) Ao El Niño. 
D) A extinção dos animais. 
E) As enchentes e alagamentos. 

 
28 - A Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Cúpula da 
Terra, foi realizada em 1992 e reuniu representantes de 
178 países, sendo o objetivo fundamental tentar minimizar 
os impactos ambientais no planeta. Essa conferência 
aconteceu:  

A) Em São Paulo, no Brasil. 
B) Em Johannesburgo, na África do Sul. 
C) Em Kioto, no Japão. 
D) No Rio de Janeiro, no Brasil. 
E) Em Estocolmo, na Suécia. 

29 - Os países emergentes vêm se destacando no cenário 
mundial devido ao acelerado ritmo de crescimento 
econômico, ao desenvolvimento de tecnologias e às trocas 
comerciais. Embora demonstrem crescimento econômico, 
esses países: 

A) Estão a frente no processo de melhores condições 
de vida, com uma eficiente infraestrutura. 

B) Distanciam-se cada vez mais dos países 
desenvolvidos, pois estão reduzindo seu 
crescimento. 

C) Preparam-se para oferecer uma melhor qualidade 
de vida, com elevados investimentos em educação 
e saúde. 

D) Apresentam os mais elevados salários em relação 
aos desenvolvidos, havendo maior interesse em 
melhorar as condições de vida. 

E) Não apresentam condições sociais satisfatórias, 
enfrentando vários problemas sociais. 

 
30 - A Guerra Civil da Síria já dura mais de sete anos, 
levando um grande número de refugiados que constituem a 
maior população de refugiados no mundo. Esses 
refugiados: 

A) Estão sujeitos a um futuro incerto, sem apoio 
internacional suficiente. 

B) Conseguem entrar nos países europeus com muita 
facilidade. 

C) Já conseguiram formar um Estado-Nacional com 
seu próprio território. 

D) Tem maior liberdade para entrar nos países latino-
americanos. 

E) Conseguem ocupar os melhores cargos de trabalho 
nas empresas. 

 
PARTE V – HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 
 
31 – Marque a resposta correta. 

A) O nome da cidade de Santa Cruz foi dado pelo Sr. João 
Antonio de Oliveira, no ano de 1918, quando foi 
nomeado para o Posto Fiscal. 

B) O nome de Santa Cruz se originou da cruz colocada 
em frente à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no 
período da fundação. 

C) O nome da cidade de Santa Cruz se originou do 
trabalho pesado dos homens que iniciaram as 
primeiras construções do povoado. O trabalho pesado 
foi comparado ao peso de uma cruz. 

D) O nome Santa Cruz foi escolhido em homenagem ao 
Sr. Nestor Antunes de Oliveira, homem muito católico 
e devoto. 

E) O nome de Santa Cruz se originou da imensa cruz que 
o Sr. Nestor Antunes de Oliveira, tinha em sua sala. 

 
32 – Qual Lei declarou a independência política da cidade de 
Santa Cruz do município de Sousa? 

A) Lei nº 2.707, de 29/12/1961. 
B) Lei nº 2.707, de 29/12/1949 
C) Lei nº 2.007, de 31/12/1923. 
D) Lei nº 1.707, de 29/12/1961. 
E) Lei nº 1.007, de 29/12/1949. 

 
 
 



 

33 – A bandeira do município foi criação de: 
A) Sr. Francisco Benevides Gadelha de Sá. 
B) Sr. Armínio Alves da Silveira. 
C) Sr. Francisco Farnanca. 
D) Dr. Baulanger Uchôa de Albuquerque. 
E) Petronila Pordeus. 

 
34 – A qual a microrregião paraibana, a cidade de Santa Cruz 
pertence? 

A) Agreste da Borborema. 
B) Piemonte da Borborema. 
C) Agro-pastoril do Baixo Paraíba. 
D) Litoral Paraibano. 
E) Depressão do Alto Piranhas. 

 
35 – Dentre os elementos hidrográficos da cidade de Santa 
Cruz, marque a alternativa que apresenta os nomes dos Riachos 
existentes no município: 

A) Riacho Santa Rosa, Riacho Casinha do Homem e 
Riacho Grande. 

B) Riacho Jenipapeiro, Riacho Sussurana e Riacho 
Moralinho. 

C) Riacho Santa Rosa, Riacho Jenipapeiro e Riacho 
Moralinho. 

D) Riacho Jenipapeiro, Riacho Sussurana e Riacho 
Alívio. 

E) Riacho Moralinho, Riacho Santa Rosa e Riacho 
Pitombeira. 

 
36 – Em que ano foi construída a Igreja da Serra do 
Comissário, onde se comemora a tradicional Festa de Nossa 
Senhora da Conceição? 

A) 1923. 
B) 1691. 
C) 1618. 
D) 1949. 
E) 1721. 

 
37 – Além da sede do município, quais as localidades com 
maiores concentrações populacionais? 

A) Povoados de São Pedro, Jenipapeiro e Sítios 
Moralinho / Riacho do Meio. 

B) Povoado de Casinha do Homem e Sítios Quixaba / 
Riacho Sussurana. 

C) Povoados de Riacho do Meio, Casinha do Homem 
e Sítios Quixaba / Moralinho. 

D) Povoados de São Pedro, Moralinho e Sítios 
Casinha do Homem / Riacho do Meio. 

E) Povoados de São Pedro, Casinha do Homem e 
Sítios Quixaba / Riacho do Meio. 

 
38 – Qual reservatório fornece água para o abastecimento 
da cidade de Santa Cruz? 

A) Açude Casinha do Homem. 
B) Açude de São Gonçalo. 
C) Açude Jaguarão. 
D) Açude do Caldeirão. 
E) Açude Lagoa do Arroz. 

 
 
 
 
 

39 – Qual a origem do nome do Distrito Casinha do 
Homem? 

A) Na ocasião da fundação da cidade de Santa Cruz, 
uma família surgiu naquele lugar e o homem 
construiu uma pequena casa de palha, onde 
moraram pouco tempo. Quando a família 
continuou sua caminhada, esse local ficou 
conhecido como Casinha do Homem. 

B) O Sr. Adauto Ferreira de Andrade, Prefeito da 
cidade de Santa Cruz mandou construir uma 
pequena casa para abrigar os viajantes, quando 
estes estivessem passando pela cidade. Esse local 
ficou conhecido como Casinha do Homem. 

C) No início do século XX, um homem surgiu 
naquele lugar e construiu uma pequena casa de 
palha, onde morou pouco tempo e logo 
desapareceu. Esse local ficou conhecido como 
Casinha do Homem. 

D) Na ocasião da construção da Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus, o Sr. Nestor Antunes de 
Oliveira, construiu uma pequena casa para abrigar 
os homens que estavam trabalhando na construção. 
Esse local ficou conhecido como Casinha do 
Homem. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
40 – Qual a altitude da Serra do Comissário, ponto 
turístico do município de Santa Cruz? 

A) 800 metros. 
B) 880 metros. 
C) 400 metros. 
D) 480 metros. 
E) 790 metros. 

 
 
 
 

 


