
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 

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 ESPECÍFICA 

 

 

Questão 11 

Sobre usucapião especial de imóvel urbano é 

CORRETO afirmar: 

 

A. O título de domínio será conferido 

somente ao homem, independentemente 

do estado civil 

B. Aquele que possuir como sua área ou 

edificação urbana de até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados, por cinco 

anos, ininterruptamente e sem oposição, 

utilizando-a para sua moradia ou de sua 

família, adquirir-lhe-á o domínio, desde 

que não seja proprietário de outro imóvel 

urbano ou rural 

C. O direito de usucapião será reconhecido ao 

mesmo possuidor até 3 vezes;  

D. O herdeiro legítimo não continua com o 

direito a posse de seu antecessor, mesmo 

que já resida no imóvel por ocasião da 

abertura da sucessão.  

E.  Aquele que possuir como sua área ou 

edificação urbana de até duzentos e 

cinqüenta metros quadrados, por cinco 

anos, ininterruptamente e sem oposição, 

utilizando-a para fins comerciais adquirir-

lhe-á o domínio.  

 

Questão 12 

A política urbana tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana. São diretrizes 

gerais da política urbana, EXCETO: 

 

A. Garantia do direito a cidades sustentáveis, 

entendido como o direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à 

infra-estrutura urbana, ao transporte e aos 

serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 

para as presentes e futuras gerações; 

B. Adoção de padrões de produção e 

consumo de bens e serviços e de expansão 

urbana compatíveis com os limites da 

sustentabilidade ambiental, social e 

econômica do Município e do território 

sob sua área de influência; 

C. Melhores condições para os agentes 

públicos na promoção de 

empreendimentos e atividades relativos ao 

processo de urbanização, atendido o 

interesse social;  

D. Cooperação entre os governos, a iniciativa 

privada e os demais setores da sociedade 

no processo de urbanização, em 

atendimento ao interesse social; 



E. Adoção de padrões de produção e 

consumo de bens e serviços e de expansão 

urbana compatíveis com os limites da 

sustentabilidade ambiental, social e 

econômica do Município e do território 

sob sua área de influência.  

 

Questão 13 

O direito de preempção será exercido sempre que 

o Poder Público necessitar de áreas para:  

 

A. Regularização fundiária; 

execução de programas e projetos 

habitacionais de interesse social; 

constituição de reserva 

fundiária;ordenamento e 

direcionamento da expansão 

urbana; implantação de 

equipamentos urbanos e 

comunitários;  criação de espaços 

públicos de lazer e áreas verdes; 

criação de unidades de 

conservação ou proteção de 

outras áreas de interesse 

ambiental;proteção de áreas de 

interesse histórico, cultural ou 

paisagístico. 

 

B. Regularização fundiária; 

execução de programas e projetos 

habitacionais de interesse 

privado; ordenamento e 

direcionamento da expansão 

urbana; implantação de 

equipamentos urbanos e 

comunitários;criação de espaços 

de lazer privados;proteção de 

áreas de interesse histórico, 

cultural ou paisagístico. 

 

 

C. Constituição de reserva fundiária 

para órgãos privados; 

desordenamento e 

direcionamento da expansão 

urbana; implantação de 

equipamentos urbanos e 

comunitários; criação de espaços 

públicos de lazer e áreas 

verdes;proteção de áreas de 

interesse histórico, cultural ou 

paisagístico. 

 

D. Regularização fundiária; 

implantação de equipamentos 

urbanos e comunitários; 

destruição de espaços públicos de 

lazer e áreas verdes; proteção de 

áreas de interesse histórico, 

cultural ou paisagístico. 

 

E. Constituição de reserva fundiária; 

ordenamento e direcionamento da 

expansão urbana; implantação de 

equipamentos urbanos e 

comunitários;criação de espaços 

públicos de lazer e áreas verdes; 

criação de unidades de 

conservação ou proteção de 

outras áreas de interesse dos 

órgãos privados;proteção de áreas 

de interesse das empresas. 

 

Questão 14 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) será 

executado de forma a contemplar os efeitos 

positivos e negativos do empreendimento ou 

atividade quanto à qualidade de vida da 

população residente na área e suas proximidades, 

incluindo a analise, no mínimo, das seguintes 

questões:  

I – adensamento populacional; 

II – equipamentos urbanos e comunitários; 

III – uso e ocupação do solo; 

IV – valorização imobiliária; 

V – geração de tráfego e demanda por 

transporte público; 

VI – ventilação e iluminação; 

VII – paisagem urbana e patrimônio natural 

e cultural. 

 

A. Apenas I,IV,V e VI estão corretas; 

 

B. Apenas I,II,V,VI e VII estão corretas; 

 

C. Apenas II,III, V, VI e VII estão 

corretas; 

 

D. Apenas I,III e VII estão corretas; 

 

E. Todas as alternativas estão corretas. 

 

Questão 15 

Sobre o Plano Diretor e CORRETO afirmar: 

 

A. O plano diretor deverá englobar somente 

parte do território do município; 

B. A lei que institui o plano diretor deverá 

ser revista somente depois de 20 anos; 

C. O plano diretor é parte integrante do 

processo de planejamento municipal, 

entretanto, o plano plurianual, as 

diretrizes orçamentárias e o orçamento 

anual não deverãoincorporar as diretrizes 

e as prioridades nele contidas. 

D. O plano diretor, aprovado por lei 

municipal, é o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão 

urbana.  

 



E. O plano diretor é obrigatório para 

cidades com mais de 5 mil habitantes. 

 

Questão 16 

Para fins da Lei 10.257/01 serão utilizados 

diversos instrumentos da política urbana. São 

instrumentos de planejamento municipal, 

EXCETO: 

 

A. Plano Diretor; 

B. Zoneamento ambiental; 

C. Plano Plurianual; 

D. Plano Nacional de desenvolvimento 

econômico; 

E. Gestão orçamentária participativa. 

 

 

Questão 17 

 “É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador 

uma situação independente de qualquer atividade 

estatal específica, relativa ao contribuinte”. De 

acordo com a lei 5.172/66 essa é a definição de: 

 

A. Taxa; 

B. Imposto; 

C. Contribuição de Melhoria; 

D. Quotas Estaduais; 

E. Crédito Tributário. 

 

 

Questão 18 

Segundo o Código Tributário Nacional, Tributo 

pode ser definido como: 

 

A. Toda prestação pecuniária compulsória, 

em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de 

ato ilícito, não instituída por lei e 

cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 

 

B. Toda prestação pecuniária compulsória, 

em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 

 

C. Pagamento em qualquer outra forma 

que não moeda, que constitua sanção de 

ato ilícito, instituído em lei e cobrado 

mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 

 

D. Toda prestação pecuniária compulsória, 

em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de 

ato ilícito, instituída em lei e cobrada 

mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 

 

E. Pagamento em qualquer outra forma 

que não moeda, que constitua sanção de 

ato ilícito, cobrado mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada e 

não instituído em lei. 

 

 

Questão 19 

Os tributos são: 

 

I-Impostos; 

II- Indenização; 

III- Contribuições de Melhoria; 

IV- Taxas 

 

A. I,III e IV apenas; 

B. I e III apenas; 

C. II, III e IV apenas; 

D. I,II e III apenas; 

E. I, II, III e IV. 

 

Questão 20 

O imposto, de competência da União, sobre a 

importação de produtos estrangeiros tem como 

fato gerador:  

 

A. A saída destes produtos no território 

nacional; 

 

B. A entrada e saída destes produtos no 

território nacional; 

 

 

C. A entrada destes produtos no território 

nacional; 

 

D. A entrada destes produtos em território 

estrangeiro; 

 

 

E. Nenhuma das alternativas anteriores 

está correta. 

 

Questão 21 

É requisito mínimo a ser observado para a lei 

relativa à contribuição de melhoria, EXCETO: 

 

A. Publicação prévia do orçamento do 

custo da obra. 

 

B. Publicação prévia da determinação 

da parcela do custo da obra a ser 

financiada pela contribuição. 

 

C. Fixação de prazo inferior a 30 

(trinta) dias, para impugnação 

pelos interessados, de qualquer dos 

elementos referidos na Publicação 



Previa dos elementos obrigatórios 

instituídos por lei. 

 

D.  Publicação prévia da delimitação 

da zona beneficiada. 

 

 

E. Regulamentação do processo 

administrativo de instrução e 

julgamento da impugnação, sem 

prejuízo da sua apreciação judicial. 

 

Questão 22 

A natureza jurídica específica do tributo é 

determinada:  

 

A. Pelo fato gerador da respectiva 

obrigação. 

B. Pelo tempo percorrido da 

obrigação. 

C. Pelo governo. 

D. Pela destinação legal do produto. 

E. Pela denominação e demais 

características formais adotadas 

pela lei. 

 

Questão 23 

Conforme o Art. 9º do Código Tributário 

Nacional é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios:  

 

A. Instituir ou majorar tributos 

estabelecidos por lei. 

 

B. Cobrar impostos sobre o 

patrimônio e a renda com base em 

lei anterior a data inicial do 

exercício financeiro que 

corresponda. 

 

C. Não estabelecer limitações ao 

tráfego, no território nacional, de 

pessoas ou mercadorias, por meio 

de tributos interestaduais ou 

intermunicipais; 

 

D. Cobrar imposto sobre templos de 

qualquer culto. 

 

E. Não existem vedações à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios no que diz respeito a 

aplicação de tributos. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 24 

Sobre Impostos Extraordinários é CORRETO 

afirmar: 

 

A. Na iminência ou no caso de guerra 

externa, a União pode instituir, 

temporariamente, impostos 

extraordinários compreendidos ou 

não entre os referidos nesta Lei, 

suprimidos, gradativamente, no 

prazo máximo de cinco anos, 

contados da celebração da paz. 

 

B. Em caso de guerra externa, a União 

não pode instituir, mesmo que 

temporariamente, impostos 

extraordinários. 

 

C. Na iminência ou no caso de guerra 

externa, a União pode instituir, 

temporariamente, impostos 

extraordinários compreendidos ou 

não entre os referidos nesta Lei, 

suprimidos, gradativamente, no 

prazo máximo de dez anos, 

contados da celebração da paz. 

 

D. Na iminência ou no caso de guerra 

externa, a União não pode instituir 

impostos extraordinários 

compreendidos ou não entre os 

referidos nesta Lei, suprimidos, 

gradativamente, no prazo máximo 

de dez anos, contados da 

celebração da paz. 

 

E. Em de guerra externa, a União pode 

instituir, impostos extraordinários 

compreendidos ou não entre os 

referidos nesta Lei, que não serão 

suprimidos mesmo depois da 

celebração da paz. 

 

Questão 25 

No plano de desenvolvimento de um município a 

Prefeitura Municipal construiu calçamento em 

ruas,garantindo melhor escoamento superficial 

das águas efacilitando o transporte e acessos da 

comunidade. Com base no Código Tributário 

Nacional essaação é considerada fato gerador de 

um tributo, quepode ser cobrado de cada 

proprietário que está na ruaonde o calçamento 

passa. Que tributo é esse? 

A. IPTU 

B. Imposto de Renda 

C. Contribuição de Melhoria 

D. Contribuição Previdenciária 

E. Taxa extraordinária. 

 

 



Questão 26 

A instituição de impostos sobre produtos 

industrializados, sobre propriedade predial e 

territorial urbana e sobre a propriedade de 

veículos automotores, compete respectivamente: 

 

A.  Aos Municípios, aos Estados e à União 

 

B.  À União, aos Municípios e aos Estados 

 

C. À União, aos Estados e aos Municípios 

 

D. Aos Estados, aos Municípios e à União 

 

E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

Questão 27 

O Imposto sobre a propriedade predial e 

territorial urbana (IPTU) é um imposto instituído 

pela Constituição Federal, sendo sua 

competência do município. Diante das 

alternativas, indique o fato gerador do imposto: 

 

A. A compra de um bem móvel localizada 

em zona urbana ou extensão urbana. 

B. A compra de um bem móvel ou imóvel 

localizada em zona rural ou extensão 

rural. 

C. Transferência de um bem móvel, 

localizada em zona urbana ou extensão 

rural. 

D. A propriedade, o domínio útil ou a 

posse de um imóvel localizado em zona 

urbana ou extensão urbana. 

E.  A propriedade, o domínio útil ou a 

posse de um bem móvel localizado em 

zona urbana ou extensão urbana 

 

 

Questão 28 

 O Código Tributário Nacional estabelece como 

causa de extinção do crédito tributário, 

EXCETO: 

 

A. Compensação e transação. 

B. Moratória e isenção  

C. Remissão e pagamento. 

D. A prescrição e a decadência 

E. Prescrição e conversão de depósito em 

renda. 

 

 

Questão 29 

Dentre os tributos citados abaixo, é de 

competência do Município: 

 

A. Grandes fortunas, nos termos de lei 

complementar 

B. Transmissão causa mortis e doação, de 

quaisquer bens ou direitos 

C. Operação de crédito, câmbio e seguro, 

ou relativa a títulos ou valores 

mobiliários 

D. Transmissão inter vivos, a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis 

E. Renda e proventos de qualquer 

natureza. 

 

 

Questão 30 

Considerando a competência atribuída pela 

constituição aos municípios para instituírem 

impostos sobre serviços de qualquer natureza - 

ISS - assinale a alternativa correta: 

 

A. Os municípios, observado o principio 

da legalidade dos tributos, poderão 

instituir o ISS apenas com relação a 

serviços não compreendidos na 

competência tributária da união ou 

dos estados. 

 

B. Apenas os municípios podem 

instituir imposto sobre serviços 

prestados por particulares. 

 

 

C. Quanto à competência municipal 

para instituição do ISS apenas o 

serviço de transporte intermunicipal 

de passageiros fica excluído. 

 

D. Quanto à competência municipal 

para instituição do ISS apenas os 

serviços intermunicipais de 

transporte de passageiros e 

comunicações ficam excluídos. 

 

 

Os municípios poderão instituir o ISS sobre 

qualquer serviço, até mesmo sobre os serviços 

compreendidos na competência tributária da 

união ou dos estados. 

 
PARTE III – 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. a)Dorgival de Sousa Nitão 

B. b) Francisco Umberto Pereira 

C. c) EspeditoAldeci Mangueira Diniz 

D. d) Luis Mangueira de Sousa 

E. 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 

 

 

 

 




