
 

 
PARTE 1 – 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 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
 
Questão 16 
A levigação é utilizada no preparo de: 

A. soluções 

B. pomadas 

C. pós 

D. loções 

E. cápsulas 

 
Questão 17 
O efeito de primeira passagem de um fármaco 

acarreta: 

A. redução considerável da 

biodisponibilidade. 

B. aumento no volume de distribuição 

C. expressão aumentada de proteínas 

transportadoras 

D. declínio na taxa de eliminação renal 

E.  alteração na velocidade de 

administração 

 
Questão 18 
A resposta adversa que aparece raramente com o 

uso do diclofenaco é: 

A.Efeitos sobre o SNC 

B.Comprometimento da função renal 

C. Exantemas cutâneos 

D. Retenção hídrica e edema 

E. Perfuração da parede intestinal 

 
 

Questão 19 
A principal vantagem das pomadas oftálmicas 

com relação às soluções oftálmicas (colírios) é: 

A. simplificar a aplicação do 

medicamento 

B. reduzir a irritabilidade ocular da 

formulação 

C. aumentar o tempo de contato do 

fármaco com os olhos 

D. promover a dissolução do fármaco na 

mucosa conjuntiva 

E. melhorar a estabilidade do fármaco 

 
Questão 20 
Os medicamentos à base de substâncias 

antirretrovirais são sujeitos a controle especial e 

são constantes da lista: 

A. C1 

B. C2 

C. C3 

D. C4 

E. C5 



 

 
Questão 21 
O omeprazol atua na mucosa gástrica inibindo a 

bomba de próton e também: 

A. célula epitelial superficial 

B. o receptor de gastrina 

C. as células enterocromafins 

D. o nervo vago 

E. a anidrase carbônica 

 
Questão 22 
No adequado processo de seleção e padronização 

de medicamentos para uso hospitalar, deve-se 

eleger, entre os medicamentos da mesma 

indicação e eficácia, aqueles: 

A. pertencentes ao mesmo grupo 

químico 

B. bioequivalentes, com perfil 

farmacocinético semelhante. 

C de maior custo efetividade quando 

proporcionar maior comodidade ao 

paciente 

D. equivalentes farmacêuticos de 

biodisponibilidade absoluta semelhantes. 

E. de menor toxicidade relativa e maior 

comodidade ao paciente. 

 

 
Questão 23 
A digoxina, empregada no tratamento da 

insuficiência cardíaca, tem como mecanismo de 

ação: 

 

A. bloqueio dos canais de Ca++ . 

B. inibição da fosfodiesterase 

C. inibição da Na+ , K+ ATPase 

D. bloqueio dos canais de Na+. 

E. bloqueio da Ca++ ATPase. 

 
Questão 24 

A. Para os medicamentos importados, 

estes deverão apresentar rótulos e bulas 

no idioma de origem do fabricante, com 

tradução juramentada para o Português. 

B. Os medicamentos deverão ser 

entregues contendo em sua unidade de 

acondicionamento primário o número de 

lote, data de validade, concentração do 

fármaco e farmacêutico responsável. 

C. Os medicamentos deverão ser 

entregues separados por lotes e data de 

validade, com seus respectivos 

quantitativos impressos na nota fiscal. 

D. Os comprimidos deverão ser entregues 

em envelopes ou “blisters” como 

embalagem primária 

E. Os medicamentos fotossensíveis 

deverão ser entregues acondicionados 

em caixas de isopor com controle de 

temperatura. 

 
Questão 25 
O fármaco agonista adrenérgico alfa-2 seletivo 

utilizado primariamente no tratamento da 

hipertensão sistêmica é a: 

A. hidralazina 

B. prazosina 

C. ioimbina 

D. clonidina 

E. anlodipina 

 
 
Questão 26 
Os solventes NÃO aquosos utilizados no preparo 

de medicamentos parenterais são: 

  

 

A.   O oleato de etila e o metanol 

B.   O etanol e o oleato de cálcio 

C.   O propilenoglicol e o óleo mineral 

D.   O óleo de gergelim e a glicerina 

E.  O miristato de isopropila e a 

dimetilamina 

 
Questão 27 
Nas últimas décadas, observa-se uma evolução no 

conceito de Farmácia Hospitalar. Para a 

Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar – 

SBRAFH, a Farmácia Hospitalar é um(a): 

 

A. Serviço técnico administrativo, ligado 

hierarquicamente, à divisão clínica 

responsável pela provisão farmacêutica 

do hospital. 

B. Serviço tecnicamente aparelhado para 

prover clínicas e demais unidades, dos 

medicamentos e produtos afins de que 

necessitam para o normal 

funcionamento. 

C. Unidade de abrangência assistencial 

técnico científica e administrativa, onde 

se desenvolvem atividades ligadas à 

produção, ao armazenamento, ao 

controle, à dispensação e à distribuição 

de medicamentos e correlatos aos serviço 

hospitalares. 

D. Órgão de abrangência clínica-

assistencial, onde se desenvolvem 

atividades técnicas ligadas à 

farmacoterapia do paciente. 

E. Unidade clínica administrativa e 

econômica dirigida por profissional 

farmacêutico, ligada hierarquicamente, à 

direção do hospital e integrada 

funcionalmente com as demais unidades 

de assistência ao paciente 

 



 

Questão 28 
As bases de supositórios influenciam na liberação 

e na biodisponibilidade do fármaco. Um fármaco 

lipofílico não ionizável incorporado em uma base 

lipofílica apresenta uma liberação: 

 

A. Rápida 

B. Controlada 

C. Lenta 

D. Pulsada 

E. Retardada 

 
Questão 29 
Qual anestésico local apresenta um éster na cadeia 

intermediária? 

A. Lidocaína 

B. Bupivacaína 

C. Tetracaína 

D. Etidocaína 

E. Mepivacaína 

 
Questão 30 
É uma incompatibilidade química que pode 

ocorrer nas preparações de Nutrição Parenteral: 

A. Epimerização 

B. Formação de gazes 

C. Precipitação 

D. Turbidez 

E. Floculação 

 
Questão 31 

1) É uma atribuição do farmacêutico no 

Controle das Infecções Hospitalares: 

A. Definir critérios para a aquisição de 

antissépticos, desinfetantes e 

esterilizantes químicos 

B. Monitorar o emprego e a utilização de 

germicidas hospitalares 

C. Elaborar rotinas para a dispensação e a 

administração de antimicrobianos 

D. Participar do programa de monitoração 

plasmática de antimicrobianos 

E. Estabelecer critérios e métodos para a 

esterilização química 

 
Questão 32 
A oxacilina é um antimicrobiano indicado no 

tratamento das infecções causadas pelo 

Staphylococcus aureus produtores de penicilinase. 

Com relação a esse antimicrobiano, assinale a 

opção CORRETA. 

A. A oxacilina é um antibiótico semi-

sintético, derivado das penicilinas. 

B. Esse antibiótico pode ser conservado em 

temperatura ambiente, ou seja, entre 10 

ºC e 35 ºC. 

C. A principal via de eliminação da 

oxacilina da circulação é através da 

excreção da bile. 

D. A oxacilina injetável sofre metabolização 

de primeira passagem pelo fígado. 

E. Nenhuma das respostas anteriores 

 
Questão 33 
Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), o uso racional de medicamentos ocorre 

quando o paciente recebe medicamentos 

apropriados para a patologia que apresenta, em 

doses adequadas à suas necessidades individuais, 

pelo período necessário e pelo menor custo. 

Assinale a opção que descreve intervenções 

adequadas à promoção do uso racional de 

medicamentos. 

 

A.  A escolha do medicamento deve ser 

baseada na rotina do hospital ou unidade 

de atendimento aos pacientes. 

B.  O paciente deve ser esclarecido acerca 

da patologia, mas informações adicionais 

sobre os medicamentos prescritos devem 

ser evitadas, já que confundem o 

paciente e atrapalham o curso do 

tratamento. 

C.  Deve-se priorizar o uso de 

medicamentos essenciais selecionados 

por comitês de farmácia e terapêutica. 

D.  Deve-se enfatizar, no ensino da 

farmacologia dos medicamentos, a sua 

farmacocinética e farmacodinâmica, 

sendo o ensino das interações 

medicamentosas dispensável. 

Nenhuma das respostas anteriores 

 
Questão 34 
A respeito da legislação farmacêutica criada a 

partir da regulamentação da profissão 

farmacêutica, pelo decreto n.º 20.377/1931, e da 

criação dos conselhos regionais e federal de 

farmácia, pela Lei n.º 3.820/1960, assinale a 

opção INCORRETA 

 

A.  Mesmo após a criação dos conselhos de 

farmácia, os estabelecimentos 

farmacêuticos continuaram a ser 

fiscalizados pela repartição sanitária. 

B.  Uma das atribuições do conselho de 

farmácia é organizar o código de 

deontologia farmacêutica. 

C.  Para se inscrever nos conselhos 

regionais de farmácia, é necessário que o 

profissional seja diplomado ou graduado 

no curso de bacharel em farmácia, 

farmácia-bioquímica ou farmácia 

industrial. 

D.  O objetivo do conselho de farmácia é 

zelar pela observância dos preceitos da 

ética e da disciplina da classe dos que 

exercem atividade farmacêutica no país 



 

E. Nem uma das alternativas 

 
Questão 35 
O uso inadequado de medicamentos é um 

importante problema de saúde pública, e 

contribuem para esse problema tanto a 

automedicação como a prescrição incorreta. 

Relativamente à validação da prescrição médica, 

que é a primeira etapa do ciclo de utilização do 

medicamento, assinale a opção CORRETA. 

A.  O único aspectos a ser analisado na 

prescrição dos medicamentos pelo 

farmacêutico, é o da interação 

medicamentosa. 

B.  A validação da prescrição médica 

contribuiu para o uso racional de 

medicamentos. 

C.  O farmacêutico não pode substituir 

medicamentos prescritos por 

medicamentos genéricos com os mesmos 

princípios ativos e na mesma dosagem. 

D.  Em caso de interações medicamentosas 

graves, o farmacêutico deve substituir o 

medicamento e depois enviar uma 

notificação ao Conselho Regional de 

Farmácia informando sobre o caso. 

E. Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta. 

 

 

PARTE   3 – CONHECIMENTOS GERAIS 
 

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   

 

 
 




