
 
PARTE 1 – PARTE ESPECÍFICA 

 
 

Questão 01 
Texto 
 Família de Kevin deve receber parte de bilheteria 
do Corinthians  Lucas Reis, de São Paulo.  
A  família  do  garoto  Kevin  Espada,  14,  morto  por  
um sinalizador  atirado  por  torcedores  
corintianos  em  Oruro,  na Bolívia,  deve  receber  
parte  da  bilheteria  de um  dos próximos jogos do 
Corinthians, seja da Libertadores, seja do 
Campeonato Paulista ou até mesmo um amistoso.  
A informação  obtida  pela  Folha  foi  confirmada  
nesta segunda-feira pelo próprio clube. A ideia foi 
sugerida na última sexta-feira durante uma reunião 
entre os cartolas alvinegros.  
O Corinthians  informou  que  pretende  encontrar  
uma solução  para  o  caso  até  o  fim  da  próxima  
semana, independentemente  do  julgamento  da  
Conmebol,  que  deve ocorrer em até três dias.   
A família de Kevin  
Uma das possibilidades é que o jogo contra o 
Tijuana, na semana  que  vem,  no  Pacaembu,  seja  
o  escolhido.  Caso  a decisão da Conmebol demore, 
ou seja desfavorável e o estádio continue com 
portões fechados, uma partida do Estadual será 
escolhida.  
A  ideia,  segundo  o  Corinthians,  não  consta  da  
defesa jurídica  enviada  à  Conmebol  na  semana  
passada.  O  clube também  não  decidiu  ainda  o  
percentual  da  renda  bruta  ou líquida que será 
repassado.  
A  iniciativa  de  indenizar  os  parentes  de  Kevin,  
segundo apurou  a  reportagem,  engloba  uma  
investida  para  suavizar  a imagem  corintiana,  
arranhada  internacionalmente  após  o fatídico 
episódio.  
Dentro do clube, há quem defenda que o 
Corinthians teve uma  atitude  jurídica  perfeita,  
mas  atabalhoada  em  relação  à atitude e imagem.  
Em  Oruro,  a  Folha  apurou  que  parentes  de  Kevin  
não concordaram com a atitude dos seus pais, que 
optaram por não entrar  com  ação  pedindo  uma  
indenização  ao  Corinthians. Limbert  e  Carola,  os  
pais  de  Kevin,  justificaram  que  não queriam ser 
acusados de utilizar o filho com fins mercantilistas.  
“Ninguém  [San  José  ou  Corinthians]  entrou  em  
contato para dizer que se importa com o que 
aconteceu”, disse Limbert, há uma semana.  
Luiz  Felipe  Santoro,  advogado  do  clube,  aguarda 
que a Conmebol julgue o clube até sexta -- o que 
viabilizaria a entrada da  torcida  no  próximo  jogo  
em  casa,  contra  o  Tijuana,  na semana  que  vem.  
“Estou  otimista,  confio  na  argumentação jurídica 
do clube”, disse o advogado.   
Fonte: Colaborou Eduardo Ohata, de São Paulo. 
http://www.folhaonline.com.br/.  
 
1) Marque a alternativa correta, de acordo com 
o texto:    

A. A indenização aos parentes do garoto que 
foi vítima do sinalizador atirado por 
torcedores corintianos, em Oruro, não 

objetiva suavizar a imagem corintiana, 
que foi manchada internacionalmente.  

B. Para os pais de Kevin, seria mais 
importante que os clubes San José e 
Corinthians tivessem entrado em contato 
e manifestado pesar pelo acontecido do 
que quererem indenizá-los pela perda do 
filho.  

C. A indenização a ser arrecadada será dos 
jogos do Corinthians da  Libertadores,  do  
Campeonato Paulista e de um amistoso.  

D. Todas as alternativas anteriores estão 
corretas. 

E. nenhuma alternativa anterior está 
correta. 

 
Questão 02 
No trecho seguinte, retirado do 1º parágrafo do 
texto, os termos destacados classificam-se, 
respectivamente, como: “Uma das possibilidades é 
que o jogo contra o Tijuana, na semana  que  vem,  no  
Pacaembu,  seja  o  escolhido.” 

A. Preposição e conjunção integrante; 
B. Conjunção integrante e preposição; 
C. Preposição e pronome relativo; 
D. Pronome relativo e Conjunção 

integrante; 
E. Conjunção integrante e pronome 

relativo. 
 
Questão 03 
No período do texto: “A  ideia,  segundo  o  
Corinthians,  não  consta  da  defesa jurídica  enviada  
à  Conmebol  na  semana  passada.”, a conjunção 
destacada está no mesmo campo semântico de: 

A. Embora; 
B. Ao asso que; 
C. Porque; 
D. Consoante; 
E. Para que. 

 
Questão 04 
A oração destacada, presente no texto, 
classifica-se como: “Dentro do clube, há quem 
defenda que o Corinthians teve uma  atitude  jurídica  
perfeita.” 

A. Oração subordinada substantiva objetiva 
direta. 

B. Oração subordinada adjetiva restritiva. 
C. Oração subordinada adverbial causal. 
D. Oração coordenada sindética explicativa. 
E. Oração coordenada assindética. 

 
Questão 05 
Na frase do texto, “Limbert  e  Carola,  os  pais  de  
Kevin,  justificaram  que  não  
queriam ser acusados de utilizar o filho com fins 
mercantilistas..”, as vírgulas foram usadas para: 

A. Isolar um adjunto adverbial deslocado; 
B. Separar um aposto; 
C. Destacar um vocativo; 
D. Separar elementos de uma enumeração; 
E. Isolar uma oração subordinada adjetiva 

explicativa. 



 
Questão 06 
Em qual alternativa o vocábulo dos parênteses 
não corresponde ao sinônimo do termo 
destacado?   

A. A  ideia  foi  sugerida  na  última  sexta-
feira  durante uma  reunião  entre  os  
cartolas  alvinegros. (aconselhada)  

B. O clube também não decidiu ainda o 
percentual da renda bruta ou líquida que 
será repassado. (definiu)  

C. O Corinthians informou que pretende 
encontrar uma solução para o caso até o 
fim da próxima semana. (deseja) 

D. Dentro do clube, há quem defenda que o 
Corinthians teve uma atitude jurídica 
perfeita, mas atabalhoada  em relação à 
atitude e à imagem. (calma) 

E. Caso a decisão da Conmebol demore, 
uma  partida do Estadual será escolhida. 
(deliberação) 

 
Questão 07 
Assinale a alternativa cujo verbo  destacado  
apresenta  a  mesma  regência  do destacado no 
período abaixo, de acordo com a norma-padrão 
da Língua Portuguesa e em relação à regência 
verbal.  
Luiz  Felipe  Santoro,  advogado  do  clube,  aguarda 
que a Conmebol julgue o clube até sexta-feira.   

A. Perdoou-lhe uma dívida antiga. 
B. Esqueceram-se da apresentação no 

Congresso.  
C. Cícero joga futebol todos os finais de 

semana.  
D. Sônia estava no Hotel Central.  
E. Bárbara ficou desolada com o resultado 

do exame. 

 
Questão 08 
Obedecendo  às  regras  de  passagem  do  
discurso  direto para  o  discurso  indireto,  
assinale  a  alternativa  correta relativa ao 
trecho abaixo.   
  "Estou otimista, confio na argumentação jurídica 
do clube", disse o advogado.   

A. O advogado  disse  que  esteve  otimista,  
confiou  na argumentação jurídica do 
clube.  

B. O advogado  disse  que  estará  otimista,  
confiará  na argumentação jurídica do 
clube.  

C. O advogado disse que estaria otimista, 
confiaria na argumentação jurídica do 
clube.  

D. O advogado disse que estivera otimista, 
confiara na argumentação jurídica do 
clube. 

E. O advogado disse que estava otimista, 
confiava na argumentação jurídica do 
clube.  

 

 
 
 

Questão 09 
Na frase: “Ninguém  [San  José  ou  Corinthians]  
entrou  em  contato para dizer que se importa com o 
que aconteceu”, o termo destacado é: 

A. Pronome demonstrativo; 
B. Artigo definido; 
C. Pronome oblíquo; 
D. Artigo indefinido; 
E. Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
Questão 10 
Assinale a alternativa em que a palavra 
destacada tenha a mesma  classificação  do  
termo  destacado  na  oração abaixo: 
Os pais de Kevin não pediram indenização ao 
Corinthians.   

A. Os familiares mostraram-se chocados.  
B. Sujeitos a linchamento, os torcedores 

fugiram. 
C. Ficaram revoltados com a situação.  
D. Amigos foram ao velório do menino.  
E. Talvez processem a equipe.  

 
Questão 11 
A  palavra  que apresenta  o  mesmo processo de 
formação do vocábulo bilheteria, é:  

A. Aguardente.  
B. Igualdade.  
C. Anormal.  
D. Amanhecer.  
E. Automóvel. 

 
Questão 12 
Há sujeito indeterminado em: 

A. Entraram os culpados pela porta.  
B. Estavam muito abatidos o pai e a mãe do 

garoto.  
C. Choveu muito em São Paulo.  
D. O clube teve uma atitude jurídica perfeita.  
E. Vive-se solitariamente nas grandes 

cidades. 

 
Questão 13 
A justificativa de acentuação da palavra Bolívia 
é: 

A. Oxítona terminada em A; 
B. Oxítona terminada em ditongo; 
C. Paroxítona terminada em ditongo; 
D. Paroxítona terminada em A; 
E. Toda paroxítona é acentuada. 

 
Questão 14 
 Assinale  a alternativa incorreta, em  relação  à  
ocorrência  ou  não  de  crase:  

A. Ontem à noite encontrei um velho amigo 
de escola.  

B. Quando foi a  São Paulo,  visitou  todos  os  
museus  e igrejas.  

C. Às vezes, é melhor permanecer calado.  
D. Lançaram um ferro à vapor sem fio. 
E. Por estar chovendo,  o  céu  escureceu  às  

quatro da tarde.  

 
 



Questão 15 
Leia: 
 

 
Na oração “Ele está no trono.” O termo destacado 
é: 

A. aposto 
B. sujeito  
C. adjunto adnominal 
D. adjunto adverbial 
E. predicativo do sujeito 
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Questão 16 
 Em relação ao GPS NÃO é correto afirmar que: 

A. a posição de um ponto por GPS fica 

determinada pelo envio de dados pelo 

receptor a pelo menos quatro satélites 

simultaneamente; 

B. o receptor GPS não deve ser colocado 

próximo a prédios altos cuja superfície 

possa refletir o sinal, provocando um 

retardo conhecido como efeito de 

multicaminhamento; 

C. para aplicações em topografia costuma-

se utilizar o método de posicionamento 

relativo, pois proporciona uma precisão 

maior que o método absoluto ou 

isolado; 

D. o sistema GPS não pode ser utilizado 

em florestas densas e em trabalhos 

dentro de minas e túneis devido à 

impossibilidade de recepção dos sinais 

nestes locais; 

E. no método de levantamento estático os 

pontos observados são estacionários e o 

tempo de observação é longo, enquanto 

que no levantamento cinemático, pode-

se observar um número grande de 

pontos rapidamente ou posicionar 

objetos que se movem. 

    

Questão 17 

No levantamento topográfico planialtimétrico 

cadastral de um terreno levantou-se em campo 

uma casa existente dentro de seus limites a partir 

de uma poligonal. Os dados fornecidos a seguir 

referem-se às leituras obtidas pela ocupação de 

um dos vértices dessa poligonal, E1, com um 

teodolito, visando um dos cantos da casa, Ponto 

2, utilizando-se a taqueometria: Altura do 

instrumento em E1 = 1,600m Leituras da mira 

para o Ponto 2: Fio superior = 2777mm Fio 

médio = 2500mm inferior = 2223mm Ângulo 

zenital para o Ponto 2 = 90° 00′Constante 

multiplicativa do teodolito = 100 O valor da 

diferença de nível entre a estação E1 e o Ponto 2 

será de: 

A. -4,10m; 

B. -0,90m; 

C. +3,40m; 

D. +26,60m; 

E. +54,50m. 

 

 

 

Questão 18 

 Ao se analisar um projeto de esgoto predial, 

verificou-se que a tubulação de 100 mm de 

diâmetro entre duas caixas de inspeção, distantes 

20 m uma da outra, apresentava um desnível de 

5 cm, indicando, portanto, necessidade de 

correção. De acordo com a NBR 8160 (Sistemas 

Prediais de esgoto sanitário – Projeto e 

execução), esse desnível, em centímetros, deve 

ser, no mínimo, igual a: 

A. 10 

B. 15 

C. 20 

D. 25 

E. 40 

 

Questão 19 

  Ao se reformar um telhado, foi necessário trocar 

as telhas cerâmicas existentes por telhas 

trapezoidais de alumínio. Entre as opções a 

seguir, a que apresenta a menor porcentagem 

possível do novo caimento é: 

(A)45% 

(B)30% 

(C)22% 

(D)17% 

(E) 10% 

 

Questão 20 

Uma edificação será considerada regularmente 

existente, 



A. ( A) quando a área edificada real 

apresente divergência de,no máximo, 

5% ( cinco por cento)da área constante 

no documento utilizado para a 

comprovação desua regularidade. 

B. (B) quando a área edificada real 

apresente divergência de,no máximo, 

7,5 ( sete e meio por cento )da área 

constante no documento utilizado para a 

comprovação da regularidade. 

C. (C) ) quando a área edificada real 

apresente divergência de,no máximo, 

10% (  dez por cento )da área constante 

no documento utilizado para a 

comprovação da regularidade. 

D. (D) ) quando a área edificada real 

apresente divergência de,no máximo, 

2,5% (  dois e meio por cento )da área 

constante no documento utilizado para a 

comprovação da regularidade. 

E. (E) quando aárea edificada real não 

apresente divergência da área constante 

do documento utilizado  para 

comprovação da regularidade. 

 

 Questão 21 

 Será  obrigatório o  fechamento 

no  alinhamento, do   canteiro 

de  obras,  por  alvenaria 

ou  tapume  com   altura  mínima 

de  2,20m  para: 

 

A. (A)  obras  de   Residências   Unifamili

ares  e  de   Edifícios  Residenciais. 

 

B. (B)  obras  de   Residências   Unifamili

ares e  e  de   Edifícios  Comerciais. 

 

C. (C)  obras 

de  Residências  Unifamiliares. 

 

D. (D)  todas  as   construções   exceto   R

esidências   Unifamiliares. 

 

E. (E)   obras de  Edifícios  Comerciais 

 

Para responder às questões 07 e 08, 

fundamente-se nas informações seguintes: 

 

O relatório de sondagem de um terreno, onde se 

pretende implantar um edifício, apresentou as 

seguintes características das camadas 

subjacentes: 

 

• Solo argiloso mole até cota –3,50m sem 

capacidade de absorção de cargas; 

• Solo arenoso de –3,50m a –8,50m com 

capacidade pequena de absorção de cargas; 

• Solo silto arenoso médio a rijo de –8,50m a –

30,00m com grande capacidade de absorção 

de cargas e lençol freático de –0,30m. 

 

A cota de implantação da edificação na cota é 

0,00m e as cargas nos pilares são da ordem de 

1.200 kN. 

 

Questão 22 

O tipo de fundação mais indicada é 

 

A. sapata corrida. 

B. sapata isolada. 

C. broca manual cujo comprimento 

máximo não 

D. deve superar 4 m. 

E. estaca escavada mecanicamente. 

F. estaca pré-moldada. 

 

 

 

Questão 23 

A justificativa técnica para o tipo de fundação a 

ser 

escolhida se deve ao fato de(a) 

 

A. haver necessidade de escavação 

mecânica pela impossibilidade de fazer 

manualmente. 

B. presença de solo mole e facilidade de 

execução de brocas manuais. 

C. podermos executar uma fundação rasa. 

D. o solo superficial suportar bem as 

cargas. 

E. o nível de água ser superficial 

 

 

Questão 24 

Relativamente a muros de contenção ou muros 

de arrimo, podem ser classificados em: 

 

 

A. Os muros do tipo gabião como muros à 

flexão. 

B. Os muros mistos de concreto e blocos 

como 

muros de gravidade. 

C. Os muros do tipo concreto armado 

como muros à flexão. 

D. Os muros do tipo concreto armado 

como muros de gravidade. 

E. Os muros do tipo gabião como muros à 

flexotração. 

 

Questão 25 

 27. Referente a sistemas hidráulicos em 

instalações prediais fazem parte desta estrutura, 

EXCETO:  



 

A. Água fria e água quente;  

B. Sabão líquido;  

C. Água nebulizada;  

D. Piscinas e saunas;  

E. Esgotos sanitários 

 

Questão 26 

O controle de projeto requer um sistema que 

seja adequado às suas 

peculiaridades. Esse controle recai sobre as 

atividades desenvolvidas em obra, que podem 

ser de duas formas, qualitativas e quantitativas. 

Acerca desse assunto, assinale a opção correta. 

 

A. A classificação ABC é feita com base 

no princípio de Pareto e pode ser 

utilizada para controle de estoque de 

materiais nos processos de produção da 

construção. 

 

B. O controle de um projeto resulta da 

integração dos controles de prazos, de 

recursos e de custos, comparando-se 

com o controle dos ensaios de materiais, 

de forma a garantir o realizado com o 

planejado. 

 

C. A técnica de linha de balanço utilizada 

na indústria da construção civil visa 

permitir maior controle contábil de uma 

obra. 

 

D. A modelação por intermédio de redes de 

PERT/CPM permite a visualização do   

planejamento de um empreendimento de 

construção, e não permite a visualização 

dos processos de controle da produção. 

 

E. O controle é a operação pela qual se 

obtém o custo relativo de 

determinado serviço por meio do 

acompanhamento de cada 

etapa de sua execução. 

 

Questão 27 

 A inspeção predial tem contribuído na 

sistematização de vistorias em edificações e no 

desenvolvimento de vários conceitos, como 

anomalias e falhas. A respeito desse tema, 

assinale a opção correta. 

 

(A )O laudo de inspeção predial possui três itens 

principais: classificação das anomalias e falhas 

quanto ao grau de risco; orientações técnicas; e 

classificação do estado de  manutenção da 

edificação. 

 

(B) O laudo de inspeção predial de manutenção 

se presta também para finalidade judicial. 

 

(C) As anomalias e falhas das edificações são 

originárias principalmente de fatores não 

funcionais. 

 

(D) Os fatores exógenos responsáveis pelas 

anomalias e falhas das edificações são 

provenientes de irregularidades de projeto ou de 

execução ou dos materiais utilizados. 

 

(E)A vistoria técnica para efeito de recebimento 

do sinistro pela seguradora do edifício não se 

aplica a casos de tremores de terra. 

 

Questão 28 

Para um sistema de drenagem subjacente ao piso 

de uma construção, deve-se utilizar um material 

drenante de rápida instalação e com pequena 

espessura. Assinale a opção correspondente ao 

material considerado adequado nesse tipo de 

sistema de drenagem. 

A. geocomposto bentonítico 

B. camada fina de caulim 

C. camada fina de pelotas de bentonita  

D. geomembrana à base de PVC 

E. geotêxtil não tecido 

 

Questão 29 

Considerando a influência da argila e suas 

propriedades físicas na constituição do solo, é 

correto afirmar que: 

 

A.  solos argilosos são favoráveis à 

ocorrência de erosão,ao contrário dos 

solos siltosos que se agregam, 

facilmente a outros minerais por terem 

partículas pequenas e finas, que favorecem a 

agregação, 

aumentando sua resistência à erosão. 

 

B. argilas que adsorvem água na sua 

estrutura reduzem de volume, o que 

melhora a coesão dos 

materiais e a agregação do aterro. 

 

C. solos siltosos e micáceos são favoráveis 

à execução dos procedimentos de 

terraplenagem, devido à presença dos 

minerais laminares associados às 

argilasexpansivas. 

 

D. solos lateríticos apresentam elevada 

resistência a erosão, devido à elevada 

coesão argolo-minerais e 



também pela presença de óxidos de ferro e 

alumínio que funcionam como cimentos. 

 

E.  a coesão é resultante de forças internas, 

de natureza mecânica, e do 

distanciamento entre os grãos − 

quanto maior mais coeso, sendo ainda 

diminuída com o aumento da umidade. 

 

Questão 30 

Observe a figura 

 

                  . 

 
A fundação representada na figura refere-se a: 

 

A. tubulão a céu aberto. 

B. tubulão com ar comprimido. 

C. sapatas associadas. 

D. sapatas isoladas. 

E. estacas raiz. 

 

Questão 31 

O custo de mão de obra para uma edificação de 

1.000 m2, que fez uso de 6 ajudantes, 4 

pedreiros e 2 carpinteiros, nincluindo 10% de 

horas extras de 50%, em uma semana 

de 40 horas semanais, será de 

 

A. R$ 15.000,00 e R$ 18.000,00. 

B. R$ 20.000,00 e R$ 22.000,00. 

C. R$ 31.000,00 e R$ 32.000,00. 

D. R$ 24.000,00 e R$ 26.000,00. 

E. R$ 16.000,00 e R$ 20.000,00. 

 

Questão 32 

No projeto executivo de instalações 

hidráulicas, devem ser contemplados os 

seguintes elementos: 

 

A. localização de fossas e sumidouros, 

detalhamento dos reservatórios de 

água. 

B. dimensionamento dos elementos 

estruturais, indicação e especificação 

de armaduras. 

C. detalhamento de quadros e caixas de 

distribuição, especificação de tipos de 

iluminação. 

D. indicação de rufos, cumeeiras e fossas. 

E. indicação de sancas, forros, rebaixos e 

projeções. 

 

 

Questão 33 

 Em relação às instalações elétricas de uma 

edificação, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A. Os disjuntores não permitem rearme do 

circuito após sua atuação, devendo ser trocado. 

B. Os projetos de instalações elétricas devem 

contemplar a localização dos quadros de 

distribuição de luz somente em casos 

especiais. 

C. O fusível permite rearme do circuito após sua 

atuação. 

D. O interruptor Diferencial Residual (DR) não 

substitui um disjuntor, pois ele não protege 

contra sobrecargas e curtoscircuitos. 

E. Os disjuntores não protegem contra sobre 

corrente e curto-circuito. 

 

Questão 34 

  De acordo com a resolução No 001/86 do 

CONAMA, o estudo do impacto ambiental deve 

ser realizado por uma equipe de especialistas. 

Em relação a esta equipe assinale a única 

alternativa INCORRETA. 

 

A. Elabora um programa de 

acompanhamento e monitoramento dos 

B. impactos positivos e negativos. 

C. È uma equipe multidisciplinar. 

D. Caracteriza a situação ambiental da 

área antes da implantação do 

E. projeto. 

F. Apenas estuda os diferentes tipos de 

impacto sem definir medidas 

G. mitigadoras. 

H. As alternativa a) e b) estão corretas 

 

Questão 35 

 As cacimbas são poços rasos escavados que 

necessita de cuidados para reduzir os riscos de 

contaminação. Em relação a estes cuidados 

assinale a única alternativa INCORRETA. 

 

A. Deve ser construído na parte mais 

elevada do terreno (em relação à 

fossa). 

B. Deve apresentar cobertura adequada, 

com tampa bem vedada. 

C. Deve ficar aberto e protegido com tela 

para permitir que em seu 

interior ocorra circulação do ar. 

D. Deve-se proceder 



E. As alternativa a) e b) estão corretas 

 

Questão 36 
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 37 
A prefeitura municipal de Santana 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. 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 38 
 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 39 
 Nas alternativas abaixo podemos considerar 

alguns filhos ilustres do passado de Santana de 

Mangueira. Marque a alternativa correta: 

A. José Inácio da Silva – Nitão Mangueira 

– Cabo Francisco Mangueira e Dr. José 

Ferreira 

B. José Inácio da Gomes - Nitão 

Mangueira – Tenente Francisco 

Mangueira e Dr. José Ferreira 

C. José Inácio da Silva - Nitão Mangueira 

– Tenente Francisco Mangueira e Dr. 

José Ferreira      

D. José Inácio da Silva - Vitão Mangueira 

– Tenente Francisco Mangueira e Dr. 

José Ferreira 

E. José Inácio da Silva - Nitão Mangueira 

– Tenente Francisco Mangueira e 

Coronel José Ferreira 

 

Questão 40 

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 41 
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 42 
O Clima que predomina a cidade de Santana de 

Mangueira é: 

A. semiárido  

B. tropical 

C. árido 

D. tropical de altitude 

E. Equatorial 

 
Questão 43 
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 44 
 
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. e) Francisco de Oliveira Braga 

 
Questão 45 
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 

 
Questão 46 
O município de Santana de Mangueira data do 

século XIX. Foi desmembrado do município de 

Conceição e enquanto distrito passou a 

pertencer ao município de Ibiara. No início 

como era conhecida Santana de Mangueira? 

A. Santana dos Garrotes 

B. Serrote do Maxixeiro    

C. Santana do Seridó 

D. Serrote do Umbuzeiro 

E. Santana da Mata 

 
Questão 47 
Sabemos que um sindicato é de grande 

relevância para a luta dos trabalhadores rurais. 

O 1º presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Santana de Mangueira foi: 

A. Nestor Inácio da Silva 

B. Francisco Ferreira Lima 

C. Sabino Mangueira 

D. Francisco Mangueira   

E. Francisco Nunes Pacheco 

 
 
Questão 48 
De acordo com o IBGE( Senso 2010)., o total de 

habitantes de Santana de Mangueira é: 

A. 4.244 habitantes 

B. 4.720 habitantes 

C. 5243 habitantes 

D. 5143 habitantes 

E. 5144 habitantes 

 
Questão 49 
Os artistas de um município merecem 

reconhecimento da sociedade. No município de 

Conceição na música entre outros, se destaca a 

cantora Elba Ramalho. No município de 

Santana de Mangueira se destaca um grande 

cantor e compositor que é: 

A. Erivaldo Barbosa 

B. José Ferreira de Lima 

C. Deda de Oliveira      

D. Antônio Ediberto Mangueira 

E. Adenilda Mangueira 

 
 



Questão 50 
Hoje os filhos de Santana de Mangueira são 

conhecidos pelas lutas e desempenhos, pelos 

esforços para contribuir para o desenvolvimento 

do país, são muitos esse santanenses. Os filhos 

ilustres e suas respectivas profissões são: 

Marque a alternativa incorreta: 

A. Dr. Ernandes de Sousa Mangueira - 

odontólogo 

B. Dr. Odoniel Mangueira-Médico 

Ginecologista 

C. Roberto Ferraz – Radialista 

D. Dr. Odonildo Mangueira – Advogado 

E. Dr. Afonso Nunes dos Santos- Juiz de 

direito   
 




