
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. 
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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 

Todas as palavras estão grafadas 
corretamente em: 

A. Rabujice, espontâneo, frieza          
B. Refúgio, obsessão, vazilha             
C. Ultraje, revés, cortezia  
D. Trajetória, esvaziar, análize 
E. Gorjeta, pesquisa, fraqueza 

 

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 
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 12 
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 13 
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 14 
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 15 
 Segundo a LDB – Lei de diretrizes e Bases, o 

ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios, tais como: 

A. Igualdade de condições para o 

afrodescendente permanecer na escola;   

B. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 

e não divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber;  

C. Pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas na educação infantil e 

fundamental; 

D. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

E. todas estão corretas; 

Questão 16 
Sabemos que é de suma importância a 

participação dos municípios na educação das 

nossas crianças. Para a LDB incumbir-se-ão aos 

municípios de: 

A. oferecer a educação infantil em creches e 

pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, permitida a atuação em 

outros níveis de ensino somente quando 

estiverem atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de competência 

e com recursos acima dos percentuais 

mínimos vinculados pela Constituição 

Federal à manutenção e desenvolvimento 

do ensino. 

B. exercer ação redistributiva em relação às 

escolas do estado; 

C. baixar normas complementares para o seu 

sistema de ensino do Brasil; 

D. autorizar a união, credenciar e 

supervisionar os estabelecimentos do seu 

sistema de ensino; 

E. todas estão corretas; 

Questão 17 
 
para LDB - A educação infantil, primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da 

comunidade. Desta forma A educação infantil 

será oferecida em: 



A. creches, ou entidades equivalentes, 

para crianças de até três anos de idade;  

B. pré-escolas, para as crianças de quatro 

a seis anos de idade. 

C. Escolas Municipais e Estaduais 

D. A e B estão corretas 

E. A e C estão Corretas 

Questão 18 
 Sabemos que o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI) é de suma importância 

para erradicação do trabalho infantil, podemos 

assim destacar como objetivo deste programa: 

A. Retirar crianças e adolescentes do trabalho 

perigoso, penoso, insalubre e degradante; 

Possibilitar o acesso, a permanência e o bom 

desempenho de crianças e adolescentes na 

escola;  

B. Proporcionar a todos os adolescentes de 16 a 

21 anos orientações ações sócio-educativas; 

C. Fomentar e incentivar a ampliação do 

universo de conhecimentos da criança e do 

adolescente, por meio de atividades culturais, 

esportivas, artísticas e de lazer no período 

complementar à escola, ou seja, na jornada 

ampliada; Proporcionar apoio e orientação às 

famílias por meio da oferta de ações sócio-

educativas; 

D) A e C estão corretas; 

E.  N.D.A 

Questão 19 
Para permanecer no programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI), a família será avaliada 

de acordo com os alguns critérios EXCETO: 

A. Retirada de todas as crianças/adolescentes 

de atividades laborais e de exploração; 

B. Frequência mínima da criança e do 

adolescente nas atividades de ensino 

regular e nas Ações Socioeducativas e de 

Convivência (Jornada Ampliada) no 

percentual mínimo de 85% (oitenta e 

cinco) da carga horária mensal. 

C. De acordo com o salário mínimo da 

família beneficiada; 

D. Todas estão Corretas; 

E. N.D.A 

Questão 20 
 (infoescola.com) Um projeto é um esforço 

temporário empreendido cujo objetivo é criar 

um novo produto, serviço ou processo. O 

Projeto Político Pedagógico (PPP) é um 

instrumento que reflete a proposta educacional 

da escola. É através dele que a comunidade 

escolar pode desenvolver um trabalho coletivo, 

cujas responsabilidades pessoais e coletivas são 

assumidas para execução dos objetivos 

estabelecidos. Qual será o mecanismo do PPP? 

A. O Projeto Político-Pedagógico é um 

mecanismo eficiente e capaz de 

proporcionar a escola condições de se 

planejar, buscar meios, e reunir pessoas e 

recursos para a efetivação desse projeto. 

Por isso é necessário a envolvimento das 

pessoas na sua construção e execução. 

B. O Projeto Político-Pedagógico é um 

mecanismo eficiente e não capaz de 

proporcionar a escola condições de se 

planejar, buscar meios, e reunir pessoas e 

recursos para a efetivação desse projeto. 

Por isso é necessário a envolvimento das 

pessoas na sua construção e execução. 

C. O Projeto Político-Pedagógico é um 

mecanismo não eficiente e capaz de 

proporcionar a escola condições de se 

planejar, buscar meios, e reunir pessoas e 

recursos para a efetivação desse projeto. 

Por isso é necessário a envolvimento das 

pessoas na sua construção e execução. 

D. O Projeto Político-Pedagógico tem como 

mecanisto a construção e execução das 

metas do município; 

E. N.D.A 

Questão 21 
A equipe de  suporte pedagógico tem papel 

determinante no desempenho dos professores, 

pois dependendo de como for a política de 

trabalho do coordenador o professor se sentirá 

apoiado, incentivado. Esse deve ser o trabalho 

do coordenador: incentivar, reconhecer, e 

elogiar os avanços e conquistas, em fim o 

sucesso alcançado no dia- a-dia da escola e 

consequentemente o desenvolvimento do aluno 

em todos os âmbitos. Com tudo isso a função 

social do professor é primordial para o bom 

desempenho dos seus alunos, cabendo destacar 

tais como: 

A. Ao professor compete  a promoção de 

condições que favoreçam o aprendizado 

http://www.infoescola.com/
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do aluno, no sentido do mesmo 

compreender o que  está sendo 

ministrado, quando o professor adota o 

método dialético; isso se torna mais fácil, 

e essa precisa ser a preocupação do 

mesmo: facilitar a aprendizagem do 

aluno,  aguçar seu poder de  

argumentação, conduzir ás aulas de modo 

questionador, onde o aluno- sujeito 

ativo,estará também exercendo seu papel 

de sujeito pensante; que dá ótica 

construtivista, constrói seu aprendizado, 

através de hipóteses que vão sendo 

testadas, interagindo com o professor, 

argumentando, questionando em fim 

trocando ideias que produzem inferências.  

B. O planejamento é imprescindível para 

função social e para o sucesso  cognitivo 

do aluno e êxito no desenvolvimento do 

trabalho do professo 

C. um dos fatores que contribuem para a 

indisciplina é o desinteresse na sala de 

aula, causando no professor uma nova 

forma de autoestima e criatividade para o 

bom desempenho da sua função social. 

D. N.D.A 

E. Todas estão corretas 

Questão 22 
A proposta neoliberalista veio propor uma 

mudança ao papel do Estado, sustentando que o 

mercado deveria substituir a política, o 

monetarismo substituiria o Keynesianismo, e 
portanto o Estado mínimo deveria suceder o 

Estado de Bem Estar. Esta proposta devolve ao 

indivíduo, segundo os neoliberais, o poder de 

decisão econômica e social, garantiria a eficácia 

das instituições públicas desgastadas pelo 

Estado de Bem Estar. O neoliberalismo definiu 

algumas estratégias para solucionar a crise. Uma 

delas é: 

A. lançar mão da privatização dos setores 
públicos. Isto teoricamente diminui os 

gastos do Estado e incentiva a livre 

competição do mercado. 

B. É realizada através da ação e não por dons 

concedidos anteriormente ao sujeito, 

presentes na constituição dos genes ou no 
ambiente em que ele cresceu. Assim, este 

método pressupõe que é a partir da atitude 

que se instituem a mente e a consciência, 

assim como os nossos pensamentos. 

C. propõe que o aluno participe ativamente do 

próprio aprendizado, mediante a 

experimentação, a pesquisa em grupo, o 

estimulo a dúvida e o desenvolvimento do 

raciocínio, entre outros procedimentos. A 

partir de sua ação, vai estabelecendo as 

propriedades dos objetos e construindo as 

características do mundo. 

D. o método procura instigar a curiosidade, já 

que o aluno é levado a encontrar as 

respostas a partir de seus próprios 

conhecimentos e de sua interação com a 

realidade e com os colegas. 

E. N.D.A 

Questão 23 
O colegiado escolar é um conselho formado por 

segmentos das comunidades escolar e local, que 

compartilham responsabilidades nas ações 

voltadas para o desenvolvimento da educação. 

Esse organismo tem como papel: 

A. Ampliar a participação dos coletivos na 

gestão pedagógica, administrativa e 

financeira da escola, promovendo o 

monitoramento e avaliação para melhoria 

da qualidade do ensino e aprendizagem. 

B. promover ação na escola e na sala de aula 

direto e indiretamente; 

C. promover ações de responsabilidade e 

democratização dos grêmios estudantis; 

D. Denunciar, aplicar sanções administrativas; 

E. N.D.A 

 
Questão 24 
A prática de ensino nas faculdades deverá 

proporcionar ao aluno além da vivência em sala 

de aula, o contato com a dinâmica escolar, nos 

seus mais diferentes aspectos: gestão, 

relacionamento com alunos, entre pares, com a 

comunidade e com a família, e com o debate 

social mais amplo sobre educação. Neste feito 

as referências básicas serão: 

A. A proposta pedagógica da escola - na qual o 

futuro docente é observado - e os conteúdos 

a serem ensinados;  

B. As políticas educacionais formuladas 

localmente e para o País. 

C. As políticas educacionais formuladas pelo 

município; 

D. A e B estão corretas; 
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E. A e C estão corretas; 

Questão 25 
O acesso da população brasileira a condições 

que contribuem para a melhoria da sua 

qualidade de vida, como saneamento básico, 

água potável e rede de esgoto, em que pese os 

avanços alcançados, ainda está abaixo do 

esperado. Os dados do IBGE demonstram que 

os domicílios com acesso à água por rede geral 

de abastecimento com canalização interna 

atingiram a taxa de: 

A. 91% 

B. 89, 6 % 

C. 85% 

D. 89, 2% 

E. 88, 6% 

Questão 26 
A concepção ampla de processos formativos 

possibilitada pela LDB/96 incentivou os 

sistemas de ensino a desenvolverem e adotarem 

diferentes propostas político- pedagógicas como 

medidas para a correção do fluxo escolar, como 

as classes de aceleração da aprendizagem, o 

regime de ciclos, a promoção automática e 

outras experiências que se encontram em fase de 

implantação e avaliação. Esses programas, em 

vigor nas redes de ensino fundamental público 

do País, têm como objetivo: 

A) Apreender a lógica de funcionamento e 

gestão das políticas, dos sistemas e das unidades 

escolares destacando-se, nesse processo, o 

projeto pedagógico; 

B) Projeto interdisciplinar para o ensino médio e 

fundamental;  

C) A Concepção lógica e funcionamento dos 

colegiados escolares; 

D) O enfrentamento do problema da defasagem 

idade/série, presente nas escolas brasileiras, que 

é considerada, junto com a repetência, uma das 

faces do fracasso escolar no Brasil. 

E) N.D.A 

Questão 27 
Segundo Booth e Ainscow (2000) a inclusão 

depende de três dimensões inter- relacionadas, 

quais sejam: a construção de uma cultura 

inclusiva, de política inclusiva e de práticas 

inclusivas. 

A. Dimensão da Cultura Inclusiva, Dimensão 

Política e Dimensão das Práticas 

Educativas; 

B. Dimensão da Cultura Inclusiva, Dimensão 

Política e Dimensão das Práticas Sócio - 

Educativas; 

C. Dimensão da Cultura Indígena, Dimensão 

Política e Dimensão das Práticas 

Educativas; 

D. Dimensão Religiosa, Dimensão Política e 

Dimensão das Práticas Educativas; 

E. Dimensão Pedagógica, Dimensão Política 

e Dimensão das Práticas Educativas; 

 

Questão 28 
segundo o art. 4º da lei federal no 9.394/96, O 

dever do Estado com a educação escolar pública 

será efetivado mediante a garantia de: 

A. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria; 

B. Progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade ao ensino médio; 

C. Atendimento educacional especializado 

gratuito aos educandos com necessidades 

especiais, preferencialmente na rede regular 

de ensino; 

D. Atendimento gratuito em creches e pré-

escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade; 

E. Todas estão corretas; 

Questão 29 
Segundo o art. 21º da lei federal no 9.394/96, A 

educação escolar compõe-se de: 

A. educação básica, formada pela educação 

infantil, ensino fundamental e ensino 

médio; educação superior. 

B. Educação Infantil, pedagógico e educação 

Superior; 

C. Educação básica, ensino fundamental e 

pedagógico  

D. Educação básica, ensino fundamental e 

Superior 

E. Educação básica, ensino fundamental e 

Médio 



Questão 30 
Segundo o art. 24º da lei federal no 9.394/96, A 

educação básica, nos níveis fundamental e 

médio, será organizada de acordo com as 

seguintes regras comuns a carga horária mínima 

anual será de: 

A. a carga horária mínima anual será de seis 

horas, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 

excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver; 

B. a carga horária mínima anual será de 

quatro horas, distribuídas por um mínimo 

de duzentos dias de efetivo trabalho 

escolar, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver; 

C. a carga horária mínima anual será de 

oitocentas horas, distribuídas por um 

mínimo de duzentos dias de efetivo 

trabalho escolar, excluído o tempo 

reservado aos exames finais, quando 

houver; 

D. a carga horária mínima anual será de dez 

horas, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 

excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver; 

E. a carga horária mínima anual será de doze 

horas, distribuídas por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, 

excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver; 

 

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 

 

 




