
 
PARTE 1 – PORTUGUÊS  

 
 

A cor do prato pode importar na 

quantidade do que você come 

Uma curiosidade divulgada pela 

Universidade Cornell, nos Estados Unidos, tem 

tudo para fazer com que aqueles que querem 

emagrecer mudem a cor da louça na hora do 

almoço e do jantar. Isso porque Brian Wansink, 

especialista em psicologia alimentar, afirma que 

o contraste entre a tonalidade da comida e do 

prato influencia no tamanho da porção que você 

serve. 

O especialista deu uma missão 

saborosa a 600 voluntários: comer macarrão 

com molho branco. Só que, enquanto metade do 

grupo recebeu pratos brancos para se servir à 

vontade, o restante usava modelos vermelhos. O 

resultado surpreendeu até Brian: a primeira 

turma, que comeu em pratos claros, ingeriu 22% 

a mais de massa. 

O autor do experimento concluiu que a 

alteração explícita entre a cor do prato e a cor da 

comida importa na quantidade de comida que 

será ingerida. “Quando há diferença clara entre 

a coloração do alimento e a do recipiente, a 

pessoa nota melhor o volume que se serviu”. 

Lembre-se de que, para ter uma 

alimentação saudável, é importante não pular as 

refeições, adotar um local tranquilo para comer, 

caprichar na mastigação, escolher as sobremesas 

com consciência e montar um prato colorido, 

que será rico em nutrientes e vitaminas, além de 

atrativo. 

Comer alimentos coloridos é sinônimo 

de saúde. 

A cor de cada alimento representa a 

predominância de certos nutrientes, que trazem 

benefícios e previnem doenças. 

 

(CADORE,Francine.In:<http://www.unimed.co

m.br/pct/index.jsp?cd_canal=49146&cd_secao=

49139&cd_materia=327326> acesso em 

11/04/2012) 

 

Questão 01 
Segundo o texto, a cor do prato influencia na 

alimentação dos indivíduos, porque: 
A. Os cromoterapeutas explicam que as cores 

emanam energia sobre o alimento servido. 

B. O contraste entre a cor da louça e do 

alimento influencia no volume de comida 

servida. 

C. Os nutrientes dos alimentos são perdidos 

com determinadas cores da louça. 

D. A pessoa se alimenta melhor quando 

escolhe a cor da louça em que o alimento 

será servido. 

E. Os alimentos passam a ter mais nutrientes 

de acordo com a cor do recipiente em que 

são 

servidos. 

 
Questão 02 
As aspas foram usadas no terceiro parágrafo 

para: 

A. Destacar uma frase qualquer do texto; 

B. Representar a fala do autor do texto; 

C. Representar a fala do autor do 

experimento; 

D. Chamar a atenção do leitor do texto; 

E. Negar uma informação anteriormente 

dita no texto. 

 
Questão 03 
A Intenção da ideia contida no quarto 

parágrafo é de apresentar: 

A. Os diferentes alimentos de que as 

pessoas necessitam para sobreviver. 

B. Os procedimentos para aqueles que 

precisam de uma dieta para emagrecer. 

C. Os vários hábitos alimentares que 

proporcionam uma alimentação 

saudável. 

D. Os meios adequados de 

armazenamento de alimentos que 

preservam os nutrientes. 

E. As várias maneiras de se escolherem 

alimentos saudáveis nos mercados. 

 
Questão 04 
Marque a alternativa em que se encontra 

uma palavra acentuada pela mesma regra 

que a palavra VOCÊ retirada do primeiro 

parágrafo do texto: 

A. Voluntários; 

B. Saúde; 

C. Saudável; 

D. Explícita; 

E. Até. 

 
Questão 05 
Assinale a alternativa em cujo trecho todos os 

verbos estão flexionados no mesmo modo e 

tempo que os verbos do último período do 

texto: “A cor de cada alimento representa a 

predominância de certos nutrientes, que trazem 

benefícios e previnem doenças.” 

A. “O autor do experimento concluiu que 

a alteração explícita entre a cor do 

prato e a cor da comida importa na 

quantidade de comida que será 

ingerida.” 

B. “Só que, enquanto metade do grupo 

recebeu pratos brancos para se servir à 

vontade, o restante usava modelos 

vermelhos.” 



C. “O resultado surpreendeu até Brian: a 

primeira turma, que comeu em pratos 

claros, ingeriu 22% a mais de massa.” 

D. “Isso porque Brian Wansink, 

especialista em psicologia alimentar, 

afirma que o contraste entre a 

tonalidade da comida e do prato 

influencia no tamanho da porção que 

você serve.”  

E. “O especialista deu uma missão 

saborosa a 600 voluntários.” 

 
Questão 06 
Um sinônimo para o termo CONTRASTE, 

retirado do 1º parágrafo do texto, é: 

A. Oposição; 

B. Semelhança; 

C. Similaridade; 

D. Igualdade; 

E. Parcialidade. 

 

Questão 07 
Um sinônimo para o termo CONTRASTE, 

retirado do 1º parágrafo do texto, é: 

A. Oposição; 

B. Semelhança; 

C. Similaridade; 

D. Igualdade; 

E. Parcialidade. 

 
Questão 08 
Assinale o par de vocábulos que fazem o 

plural da mesma forma que “salão” e 

“banana-maçã”: 

   A. vulcão, abaixo-assinado; 

   B. balão, manga-rosa; 

   C. cidadão, salário-família; 

   D. bênção, caneta-tinteiro; 

   E.                 razão, guarda-chuva. 

 
Questão 09 
A concordância entre substantivo e adjetivo 

está correta em:    

A. cabelos afros-oxigenados  

B. cabeleiras afras-oxigenadas  

C. cabelos afros-oxigenados  

D. cabelos afro-oxigenados  

E. cabeleiras afra-oxigenadas 

 
Questão 10 
A alternativa em que há uma palavra do 

texto separada não corretamente é: 

A. In-flu-en-cia; 

B. Psi-co-lo-gi-a; 

C. Com-clu-iu; 

D. Re-fei-ções; 

E. Pre-do-mi-nân-cia. 

 

 

 

PARTE 2  - ESPECIFICA  

 
Questão 11 
O artesanato possui diferenes tipologias que 

alteram sua produção, a extração de sua máteria 

prima e sua técnica. Desta forma as matérias 

primas para produção artesanal podem ser de: 

A. Mineral, vegetal ou animal; 

B. Trançado, renda e bordado; 

C. Vegetal, renda e bordado; 

D. Mineral, renda e bordado; 

E. N.D.A 

Questão 12 
São categorias artesanais que se destacam: 

A. Artesanato de tradição 

B. Artesanato Indígena 

C. Artesanato Conceitual 

D. Artesanato de Referência Cultural 

E. Todas estão corretas 

Questão 13 
O artesanato se identifica como tipologias 

artesanais, tais como: 

A. Cerâmica, Entalhe de madeira e 

Brinquedos 

B. Renda, Bordado e Tecelagem  

C. Artesanato variado e instrumentos 

musicais 

D. A, B e C estão corretas 

E. N.D.A 

Questão 14 
Segundo o ECA - A criança e o adolescente têm 

direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que 

permitam o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de 

existência, com isso é assegurado à gestante, 

através do Sistema Único de Saúde, o 

atendimento pré e perinatal.  EXCETO: 

A. A gestante será encaminhada aos 

diferentes níveis de atendimento, 

segundo critérios médicos específicos, 

obedecendo-se aos princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

B. A parturiente será atendida 

preferencialmente pelo mesmo médico 

que a acompanhou na fase pré-natal. 



C. 3º Incumbe ao poder público propiciar 

apoio alimentar à gestante e à nutriz que 

dele necessitem. 

D. Todas estão corretas 

E. N.D.A 

Questão 15 
Segundo o ECA - É assegurado atendimento 

integral à saúde da criança e do adolescente, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde, 

garantido o acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação da saúde. Desta forma podemos 

AFIRMAR: 

A. Não incumbe ao Estado  prestar 

atendimento especializado a criança e o 

adolescente portadores de deficiência; 

B. Cabê ao Estado fornecer e garantir os 

melhores serviços pelo SUS.   

C. Os municípios são solidários com a 

prestação de atendimento e garantir de 

todas as formações as ações de serviços 

e promoções para recuperação da 

saúde. 

D. Incumbe ao poder público fornecer 

gratuitamente àqueles que necessitarem 

os medicamentos, próteses e outros 

recursos relativos ao tratamento, 

habilitação ou reabilitação. 

E. N.D.A 

Questão 16 
Segundo o ECA - A criança e o adolescente têm 

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos 

civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis. Sobre o direito ao 

respeito podemos AFIRMAR que consiste em: 

A. ir, vir e estar nos logradouros públicos 

e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais; opinião e expressão; 

crença e culto religioso; brincar, 

praticar esportes e divertir-se; 

B. O direito ao respeito consiste na 

inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da criança e do 

adolescente, abrangendo a preservação 

da imagem, da identidade, da 

autonomia, dos valores, idéias e 

crenças, dos espaços e objetos 

pessoais. 

C. buscar refúgio, aúxilio e orientação; 

D. Todas estão Corretas; 

E. e) N.D.A 

Questão 17 
O poder familiar, antes chamado de pátrio 

poder, deve ser exercido por ambos os pais. Os 

dois são responsáveis pela guarda, educação e 

sustento de seus filhos. Sobre a guarda da 

criança segundo o ECA podemos AFIRMAR: 

A. A guarda não obriga a prestação de 

assistência material, moral e educacional 

à criança ou adolescente, conferindo a seu 

detentor o direito de opor-se a terceiros, 

inclusive aos pais. 

B. A guarda destina-se a não regularizar a 

posse de fato, podendo ser deferida, 

liminar ou incidentalmente, nos 

procedimentos de tutela e adoção, exceto 

no de adoção por estrangeiros. 

C. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, 

fora dos casos de tutela e adoção, para 

atender a situações peculiares ou suprir a 

falta eventual dos pais ou responsável, 

podendo ser deferido o direito de 

representação para a prática de atos 

determinados. 

D. A guarda jamais confere à criança ou 

adolescente a condição de dependente, 

para todos os fins e efeitos de direito, 

inclusive previdenciários. 

E. Todas estão Corretas; 

 

Questão 18 
Art. 133/ECA - Para a candidatura a membro do 

Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 

requisitos: 

A) reconhecida idoneidade moral;  

B) idade superior a dezoito anos;  

C) residir no município. 

D) Todas estão corretas 

E) A e C estão corretas 

 

Questão 19 
São técnicas de modelagem: 

A. modelagem de mão, modelagem de 

torno e modelagem por drenagem ou 

uso de moldes 

B. modelagem de baldes, modelagem de 

torno e modelagem por drenagem ou 

uso de moldes 



C. modelagem de forma, modelagem de 

torno e modelagem por drenagem ou 

uso de moldes 

D. modelagem de mão, modelagem de 

garrafa e modelagem por drenagem ou 

uso de moldes 

E. N.DA 

Questão 20 
Os materiais tóxicos  de pintura a óleo que 

podem fazer parte da composição e prejudicial 

para a saúde, são: 

A. Chumbo 

B. Cádmio 

C. Cromo 

D. Mercúrio e Cobalto 

E. Todas as afirmativas estão corretas; 

 

Questão 21 
São formas de organização do 

artesanato/artesãos. 

A. Núcleos de artesões, associação, 

cooperativa, sindicato, federalização e 

confederação 

B. Associação, cooperativa, sindicato, 

federalização e confederação 

C. Núcleos de artesões, associação, 

cooperativa, sindicato, federalização. 

D. Núcleos de artesões, associação, 

cooperativa, sindicato, CRAS e 

confederação 

E. Núcleos de artesões, associação, 

cooperativa, sindicato, federalização, 

confederação e CRAS 

 

Questão 22 
No artesanato, considera-se matéria-prima toda 

substância principal, de origem vegetal, animal 

ou mineral, utilizada na produção artesanal, que 

sofre tratamento e/ou transformação de natureza 

física ou química, resultando em bem de 

consumo. Ela pode ser utilizada em estado 

natural, depois de processadas artesanalmente/ 

industrialmente ou serem decorrentes de 

processo de reciclagem/reutilização. São 

matérias primas natural de origem animal ? 

A. Areia colorida, borracha, cerra, massa, 

parafina, gesso; 

B. Osso e Crina de cavalo 

C. areia colorida, osso e crina de carvalho; 

D. Osso, Borracha e massa; 

E. N.D.A 

 

Questão 23 
Apesar dos fios e tecidos serem produzidos a 

partir de fibras têxteis, constituirão uma 

tipologia específica devido à diversidade de 

produtos confeccionados e técnicas que os 

utilizam como material básico. Os fios e tecidos 

podem ser confeccionados com fibras: 

A. Natural; 

B. Animal; 

C. Vegetal 

D. Natural e Animal; 

E. Natural, Vegetal e Animal; 

 

Questão 24 
Nesta tipologia serão considerados os produtos 

confeccionados com produtos florestais não-

madeireiros: 

A. Folhas de zinco, folha de flandres, 

alumínio, estanho, bronze, cobre e 

prata. 

B. alumínio, estanho, bronze, 

C. Seda, lã, peles e couro de animais. 

D. Sementes, cascas, raízes, flores e folhas 

secas. 

E. N.D.A 

 

Questão 25 
 O vidro é uma substância obtida através do 

resfriamento de uma massa líquida a base de 

sílica. Em sua forma pura, vidro é um óxido 

metálico super resfriado transparente e de 

elevada dureza. Sua manipulação só é possível 

enquanto fundido (a 1550ºC), quente e 

maleável. No artesanato a produção 

predominante é resultante da reciclagem, em 

que o vidro é rederretido a uma temperatura de: 

A. 850ºC 

B. 700ºC 

C. 1000ºC 



D. 900ºC 

E. 1100 ºC 

 

Questão 26 
Dentre os diversos tipos de argila, as mais 

utilizadas no artesanato são: 

A) Argilas de bola (Ball Clay) 

B) Grés 

C) Terracota ou argila vermelha: 

D) Massa para louça (faiança) 

E) Todas estão corretas 

 

Questão 27 
São produzidos para o entretenimento infantil 

sendo alguns voltados para as situações de 

ensino/ aprendizagem. Os produtos destinados 

ao público infantil devem observar a norma de 

certificação de brinquedos no Brasil, visto seu 

caráter compulsório (obrigatório), conforme 

norma brasileira NBR 11786. Essa tipologia 

compreende: 

A. Cosméticos 

B. Argila 

C. Brinquedos 

D. matérias sintéticos 

E. N.D.A 

 

Questão 28 
São considerados técnicas de produção artesanal 

para o cadastro no sistema de informações 

cadastrais do artesanato braseiro – SICAB. 

A. Puxadinho/dobradinho; Armaria 

decorativa; Arpilharia; Bebidas 

destiladas/bebidas fermentadas; 

boleado e bordado; 

B. Puxadinho; Armaria decorativa; 

Arpilharia; Bebidas destiladas/bebidas 

fermentadas; boleado e bordado; 

C. Dobradinho; Armaria decorativa; 

Arpilharia; Bebidas destiladas/bebidas 

fermentadas; boleado e bordado; 

D. Arramadinho/puxadinho; Armaria 

decorativa; Arpilharia; Bebidas 

destiladas/bebidas fermentadas; 

boleado e bordado; 

E. N.D.A 

 

 

Questão 29 
Tem a forma do Ponto Cheio, normalmente 

usado para encher um desenho considerado 

grande ou irregular. Usado também para dar o 

efeito sombreado. Na primeira carreira os 

pontos são  alternadamente longos e curtos e 

bem unidos para seguir o contorno do desenho. 

Os pontos das carreiras seguintes são arrumados 

visando instituir uma superfície uniforme e 

macia. 

A. Matiz 

B. Handerg 

C. Ponto caseado 

D. Renda de dedo 

E. N.D.A 

Questão 30 
Técnica desenvolvida com o auxílio de agulha 

especial terminada em gancho e que produz um 

traçado semelhante ao de uma malha ou de uma 

renda. 

A)  Curtimento 

B) Cutelaria 

C) Culinária típica 

D) Customização 

E) Crochê 

PARTE -  3 CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Questão 31 
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 32 
A prefeitura municipal deSantana 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. 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 33 
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 34 
Nas alternativas abaixo podemos considerar 

algunsfilhos ilustres do passado de Santana de 

Mangueira.Marque a alternativa correta: 

A. José Inácio da Silva – Nitão Mangueira 

– Cabo Francisco Mangueira eDr. José 

Ferreira 

B. José Inácio da Gomes - Nitão 

Mangueira – Tenente Francisco 

Mangueira eDr. José Ferreira 

C. José Inácio da Silva - Nitão Mangueira 

– Tenente Francisco Mangueira eDr. 

José Ferreira      

D. José Inácio da Silva - Vitão Mangueira 

– Tenente Francisco Mangueira eDr. 

José Ferreira 

E. José Inácio da Silva - Nitão Mangueira 

– Tenente Francisco Mangueira 

eCoronel José Ferreira 

 
Questão 35 
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 36 
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 37 
. O Clima que predomina a cidade de Santana 

de Mangueira é: 

A. semiárido  

B. b)tropical 

C. c)árido 

D. d) tropical de altitude 

E. e)Equatorial 

 
Questão 38 
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 39 
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. Francisco de Oliveira Braga 

 
Questão 40 
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 

 




