
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 10 questões Específicas 
- 12 questões Português  
- 04 questões de Informática 
- 04 questões de Atualidades 
- 10 questões de História do Município 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 19/11/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Concurso Público nº 001/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, de 17/09/2018. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 SUPERVISOR ESCOLAR 



 

PARTE I – SUPERVISOR ESCOLAR 
 
01 - A legislação vigente aborda o direito à educação, com 
base na Convenção sobre os direitos das pessoas com 
deficiência, que deve ser inclusiva e de qualidade em todos 
os níveis de ensino. Desse modo cabe às escolas: 

A) assegurar a educação especial como substitutiva do 
ensino regular, assumindo um caráter 
complementar às instituições especializadas em 
educação de deficientes 

B) recusar a matrícula ou até mesmo dificultar o acesso 
de estudantes com deficiência à escola comum, 
quando existirem barreiras arquitetônicas 

C) garantir as condições de acesso, permanência, 
participação e aprendizagem, por meio da oferta de 
serviços e recursos de acessibilidade as crianças e 
jovens, em idade escolar 

D) cobrar valor adicional nas mensalidades e 
anuidades escolares de acordo com a deficiência 
que exige acompanhamento individual 

E) descumprir as determinações previstas na Lei 
Brasileira de Inclusão (LBI), quando a escola não 
possuir professores auxiliares 

 
02 - Os estudantes com deficiência auditiva, visual, física 
ou intelectual, ou com transtorno de espectro autista (TEA) 
têm direito: 

A) estudar em salas de aulas especiais, estruturadas 
fora do sistema escolar convencional, as quais são 
conquistas dos movimentos sociais organizados 
pelos pais dos deficientes 

B) a um profissional de apoio escolar, para o estudante 
com deficiência em todos os níveis e modalidades 
de ensino, em instituições públicas e privadas  

C) a escolas especiais, subordinadas ao Ministério de 
Educação (MEC), assegurando aos alunos o 
desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e 
afetivas 

D) à instrução, ou seja, à formação das capacidades 
cognoscitivas, mediante um currículo elaborado na 
Secretaria Municipal de Educação (SME) e 
executado pelos docentes da escola 

E) ao cumprimento das exigências da LBI, a qual 
garante uma bolsa de estudos aos deficientes com 
baixo poder aquisitivo, a fim de frequentarem 
escolas privadas 

 
03 - A Supervisora Escolar (SE) Francisca coordena o 
planejamento semanal com os docentes, o qual lhe 
possibilita um acompanhamento às salas de aula, de forma 
que ela possa contribuir com sugestões pedagógicas, 
fundamentadas nos conhecimentos científicos. Desse modo 
o planejamento se torna verdadeiramente: 

A) compensatório 
B) liberal 
C) tecnicista 
D) tradicional 
E) colaborativo 

 
 
 
 
 

04 - Ao acompanhar pedagogicamente o professor Flávio a 
SE Fabíola identificou que o professor possui ferramentas 
de intervenção adequadas para que os alunos se apropriem 
de conhecimentos significativos, sem o sentimento de 
obrigação, ou seja, como um meio para que o aprendizado 
favoreça a internalização do conhecimentos escolares. Essa 
metodologia do Professor Flávio deve ter como base a 
avaliação: 

A) compensatória 
B) assistencialista 
C) classificatória 
D) mediadora 
E) comparativa 

 
05 - A professora Gorete, aplicando os conhecimentos da 
Psicologia cognitivista cria situações didáticas com os 
docentes que permitem ao aluno determinar o seu próprio 
tempo de aprendizagem. Compreendendo ser no cotidiano 
escolar que estas condições se revelam, uma tarefa igual não 
é cumprida por todos ao mesmo tempo, tem sido um dos 
nortes para que todos evoluam. Desta forma ao desenvolver 
um projeto a professora deve: 

A) considerar que o planejamento é flexível, pois este 
pode ou não acabar dentro do tempo esperado 

B) avaliar apenas os objetivos esperados e não as 
aprendizagens individuais e rumos tomados pelo 
grupo de alunos 

C) desconsiderar o plano de aula elaborado com base 
nos conhecimentos prévios dos alunos 

D) ter a sabedoria de atribuir uma nota que permita 
sempre a aprovação automática 

E) ter a clareza que a ausência na prova merece um 
conceito semelhante a zero, a não ser que antes o 
estudante lhe apresente um atestado médico 

 
06 - A capacidade de simbolização da criança, lhe 
possibilita a internalização da ação que a leva a realização 
das operações, através das quais irá construindo sistemas 
objetivos, coerentes e reversíveis. A própria linguagem é 
uma forma de manifestação dessa capacidade, que tem em 
sua base: 

A) a memorização que é herdada dos familiares, único 
meio de expressar a inteligência 

B) a inteligência que depende exclusivamente da 
hereditariedade 

C) a dimensão cognitiva que exige uma instrução 
programada, único meio de chegar à abstração   

D) a organização dos sistemas lógicos e estruturais que 
possibilitam a interação com o meio 

E) os saberes prévios dos alunos, o que é inversamente 
proporcional a qualificação dos pais 

 
07 - A análise crítica sobre a Educação, a função social da 
escola, a formação inicial dos Profissionais da Educação, o 
Contexto histórico do SE através dos tempos, permitem 
compreender o papel do Supervisor como imprescindível na 
formação continuada do professor, viabilizando mudanças 
qualitativas na sua prática pedagógica. Este novo perfil de 
Supervisor está sendo gestado através da necessidade: 
 
 
 



 

A) da busca da participação comprometida e coletiva 
dos Profissionais da Educação visando a oferta de 
uma educação de qualidade, socialmente 
referenciada 

B) de uma pesquisa descritiva, na busca da importância 
específica deste profissional, o qual deve ser 
norteada por uma prática assistencialista 

C) do empoderamento dos supervisores escolares que  
garantem sempre a sua proposta final nos debates e 
na elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP 

D) do reconhecimento da culpabilização dos pais pelo 
fracasso escolar e pela apatia dos estudantes na 
escola 

E) do atendimento às demandas docentes, 
prioritariamente, assim como a apresentação de 
justificativa à direção do seu absenteísmo no 
planejamento bimestral 

 
08 - Um dos papéis do supervisor escolar é estabelecer o 
posicionamento de fazer, agir, movimentar e envolver-se 
interagindo com a comunidade educativa e em sala de aula, 
conforme as demandas escolares. Assim sendo, o trabalho 
do supervisor, centrado na ação do professor deve: 

A) ser um trabalho que requer comprometimento 
exclusivo com a qualidade  da metodologia de 
ensino 

B) ser de assessoria ou consultoria ao corpo docente, a 
fim de garantir a elaboração do Projeto Político 
Pedagógico, exclusivamente pelos professores  

C) ser de apoio a reação dos docentes contra o 
planejamento na escola, garantindo que sejam 
entregues já prontos à direção para atendimento à 
burocracia 

D) assegurar a formação mensal dos professores, 
independentemente de seus vencimentos e carga 
horária, por ser fundamental em seus processos 
evolutivos 

E) contribuir para fazer o elo entre os diferentes setores 
da escola que cuidam diretamente com o processo 
educativo e com as relações com os pais dos alunos 

 
09 - O SE Maurício orienta as atividades permanentes no 
cotidiano escolar, por terem sido evidenciadas no PPP, 
elaborado coletivamente. As atividades permanentes são: 

A) atividades articuladas, utilizadas exclusivamente 
em um projeto de trabalho, em um evento escolar 

B) constituídas por uma série de ações planejadas e 
orientadas com o objetivo de promover uma 
aprendizagem específica, definida diariamente 

C) situações propostas de forma sistemática e com 
regularidade, mas não necessariamente diárias 

D) caracterizadas pela instrução programada, pois só 
dela depende a qualidade da educação pública 

E) caracterizadas por eventos  episódicos e pontuais 
que devem ser cobradas pela equipe de apoio 
pedagógico 

 
10 - A autonomia da instituição escolar baseia-se na busca 
de sua identidade, que se expressa na construção de seu PPP 
e do seu regimento escolar, enquanto manifestação de seu 
ideal de educação, e sua função social. Cabe à escola: 
 

A) considerar o modelo padrão, encaminhado a todas 
as escolas municipais, a ser operacionalizado pelos 
professores, em nível de sala de aula 

B) levar em conta o plano elaborado pela equipe 
central da SME, estabelecendo os objetivos e os 
conteúdos necessários à conclusão de cada série ou 
ciclo da educação básica 

C) traduzir o Plano Nacional de Educação que 
estabelece os conteúdos mínimos a serem 
desenvolvidos na escola, a fim de garantir uma 
educação propedêutica 

D) articular a formulação do PPP com os Planos de 
Educação Nacional, estadual e municipal, o 
contexto em que a escola se situa e as necessidades 
locais e de seus estudantes 

E) operacionalizar os parâmetros curriculares, 
elencados pela SME, a fim de identificar os  
problemas escolares e definir as estratégias 
padronizadas para superação das situações 
indesejadas 

 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 11 e 12 referem-se a tira seguinte: 

 
 

11 - Das afirmações seguintes: 
I. As respostas da moça atendem à expectativa de seu 
interlocutor. 
II. Os pronomes TE e SEU (1º e 3º quadrinhos) são 
utilizados pelo homem em referência à interlocutora. 
III. Em relação às regras gramaticais da norma-padrão, é 
possível afirmar que há desvios. 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 
B) Apenas os itens II e III estão corretos. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
D) Todos estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 

 
12 - Das afirmações seguintes: 
I. As respostas da jovem contribuem para a construção do 
humor da tira, pois elas mostram que ela está mais 
preocupada com seus interesses pessoais, não parecendo 
estar tão envolvida com a empresa como esperava a outra 
personagem. 



 

II. Em “Falo de algo maior, que te faz dar seu suor”, a 
palavra “QUE” tem a função de pronome relativo. 
III. O homem para se referir à empresa, utiliza corretamente 
a forma “NESTA” porque ele está dentro da empresa, 
situação que pede o pronome demonstrativo ESTA. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Estão corretos apenas I e II. 
C) Estão corretos apenas I e III. 
D) Estão corretos apenas II e III. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
13 - No enunciado “O trabalho pode resultar em drogas para 
tratar melhor de distúrbios humanos que afetam a fala, como 
o autismo”, o que a locução verbal destacada expressa? 

A) A ideia de possibilidade de tratamentos por meio 
dos resultados da pesquisa. 

B) A ideia de certeza a respeito dos resultados da 
pesquisa. 

C) A ideia de incerteza quanto aos resultados da 
pesquisa. 

D) A ideia de desconfiança quanto aos resultados da 
pesquisa. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
A questão 14 refere-se a tira seguinte: 

 
 
14 - Identifique entre os itens a seguir o que se refere 
adequadamente à função das palavras HUM, PUXA e 
OBRIGADA na tira. 

A) Expressam alegria e satisfação, tanto por parte do 
enunciador como por parte do destinatário. 

B) Caracterizam psicologicamente as personagens da 
tira, uma vez que se referem a emoções que elas 
têm. 

C) Apontam seres e objetos que participam da história 
e/ou compõem o cenário da tira. 

D) Expressam sensações e sentimentos, prevendo e 
provocando certas reações no interlocutor. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
As questões de 15 a 17 referem-se ao poema seguinte: 
 

Meu povo, meu poema 
 

Meu povo e meu poema crescem juntos 
como cresce no fruto 
a árvore nova 
 
No povo meu poema vai nascendo 
como no canavial 
nasce verde o açúcar 
 
No povo meu poema está maduro 
como o sol 
na garganta do futuro 

Meu povo em meu poema 
se reflete 
Como a espiga se funde em terra fértil 
 
Ao povo seu poema aqui devolvo 
menos como quem canta 
do que planta 

Toda poesia. ((1950/1980). São Paulo:  
Círculo do Livro. p. 217.)  

 
15 - A função sintática da palavra “POVO” em “Meu povo 
e meu poema crescem juntos” e “No povo meu poema vai 
nascendo”, respectivamente é: 

A) Um dos núcleos do sujeito composto / núcleo do 
adjunto adverbial de lugar 

B) Núcleo do sujeito simples / núcleo do adjunto 
adverbial de lugar 

C) Um dos núcleos do sujeito composto / núcleo do 
adjunto adnominal 

D) Aposto / adjunto adverbial de lugar 
E) Sujeito / adjunto adverbial de lugar 

 
16 - Em cada estrofe do poema, há uma oração que é 
subordinada adverbial e tem participação importante na 
construção dos sentidos do texto. Como se classifica essa 
oração? 

A) concessiva 
B) conformativa 
C) comparativa 
D) consecutiva 
E) causal 

 
17 - Das afirmações seguintes: 
I. Segundo o eu lírico, o papel do poeta, na criação do 
poema, é apenas o de dar forma ao poema, ou seja, expressar 
a poesia que vem do povo. 
II. Nos dois versos finais do poema, o eu lírio se coloca 
menos como poeta (aquele que cria o canto poético) e mais 
como um plantador, um cultivador da poesia do povo. 
III. Pode-se dizer que a concepção de poesia expressa no 
poema é social. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens II e III. 
D) Apenas o item I está correto. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
18 - Identifique a figura de linguagem presente nos versos 
seguintes: 
 “Alma minha gentil que te partiste 
  Tão cedo desta vida […]” 

A) Hipérbole 
B) Ironia 
C) Metonímia 
D) Eufemismo 
E) Antítese 

 
 
 
 
 
 
 



 

As questões 19 e 20 referem-se a tira seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 - Como se classifica sintaticamente o termo que é o alvo 
da saudade que a personagem sente? 

A) aposto 
B) objeto indireto 
C) complemento nominal 
D) objeto direto 
E) predicativo do objeto  

 
20 - Das afirmações seguintes: 
I. Os adjetivos NOVO, EMPOLGANTE e CRIATIVO são 
adjuntos adnominais. 
II. O termo “TÃO” (2º quadrinho) se classifica como 
adjunto adverbial de intensidade. 
III. A surpresa reservada para o leitor no último quadrinho 
é a revelação de que a saudade que as personagens sentem 
é da repressão que praticavam contra os jovens idealistas. 

A) Estão corretos apenas os itens II e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e II. 
C) Estão corretos apenas os itens I e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item II está correto. 

 
21 - A concordância nominal está correta em todas as 
sentenças, exceto em: 

A) O nome de Beto na lista dos aprovados deixou os 
pais dele bastantes felizes. 

B) A mãe ficou meio aborrecida com aquela discussão 
tola entre os filhos mais velhos. 

C) Leia a carta e veja as fotografias anexas. 
D) Fruta é bom para a saúde. 
E) Seguem inclusas as notas promissórias. 

 
22 - Assinale a alternativa em que o emprego da próclise 
está incorreto. 

A) Nunca nos revelou sua verdadeira identidade. 
B) Depois me dirigi ao balcão de informações. 
C) O rapaz que me procurou vendia enciclopédias. 
D) Me levantei assim que o telefone tocou. 
E) Que me importa sua opinião? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE III – INFORMÁTICA 
 
23 - Considerando uma tabela do Microsoft Access 2010, as 
linhas e as colunas correspondem, respectivamente, aos 

A) arquivos e aos  indexes. 
B) campos e aos indexes. 
C) registros e aos campos. 
D) registros e as listas. 
E) nomes e aos números. 

 
24 - Para exibir uma apresentação feita no Microsoft 
PowerPoint 2010 onde as anotações do autor possam ser 
vistas em um computador enquanto para o público-alvo a 
apresentação seja exibida sem estas anotações, deve-se, 
previamente, na aba Apresentações de Slides, monitores, ter 
marcado a opção Usar Modo de 

A) Exibição de Leitura. 
B) Visualização por duplo caminho. 
C) Transmissão de Slides. 
D) Exibição em mais de um monitor. 
E) Exibição do Apresentador. 

 
25 - Uma conexão remota com a Área de Trabalho de um 
computador a partir de outro computador, ambos com o 
sistema Windows instalado,  

A) é possível, sem nenhuma restrição. 
B) é possível, desde que os dois computadores estejam 

conectados à mesma rede ou à Internet. 
C) em nenhuma hipótese será permitida. 
D) é possível, desde que um computador esteja 

conectado a uma rede local e o outro à Internet. 
E) é possível, desde que os dois computadores estiverem 

conectados a diferentes redes WIFI. 
 
26 - Considerando que numa planilha do Calc do 
LibreOffice 3 estejam digitadas nas células A1, B1 e C1 as 
datas 01/01/2018, 01/01/2018 e 31/01/2018, 
respectivamente, se na célula D1 for digitado a fórmula 
=DIATRABALHOTOTAL(B1;C1;A1), qual o resultado 
obtido em D1? 

A) 28 
B) 22 
C) 29 
D) 30 
E) 20 

 



 

PARTE IV – ATUALIDADES 
 
27 - De 05 a 16 de junho de 1972, foi realizada a 
Declaração de Estocolmo (Suécia) que tinha como 
principal tema: 

A) Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. 

B) Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento 
Sustentável. 

C) Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável. 

D) Conferência sobre os Direitos Humanos e Meio 
Ambiente. 

E) Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e 
o Meio Ambiente. 

 
28 - O início do ano de 2013 ficou marcado pelos 
deslizamentos e enchentes urbanas, em especial no estado 
do Rio de Janeiro, mas que também ocorreram em outros 
estados, como São Paulo e Minas Gerais. Esse cenário 
tem sido muito comum em diversas localidades 
brasileiras situadas em áreas próximas do litoral e nas 
encostas de planaltos e serranias que contornam a costa 
brasileira. 
- O texto afirma que: 

A) A ocorrência de enchentes no Brasil é resultante de 
fatores apenas naturais relacionados a grande 
cobertura vegetal existente nas áreas urbanas. 

B) Apesar de todos os investimentos aplicados pelos 
governantes das cidades brasileiras, é impossível 
evitar enchentes porque a população pobre é a 
principal responsável. 

C) As cidades que mais sobre com as enchentes são 
aquelas que vivem em situação mais precária, com 
uma pequena população e escasso mercado de 
trabalho. 

D) As enchentes vêm sendo um fato comum em muitas 
cidades brasileiras, principalmente nas cidades 
litorâneas e próximas aos planaltos. 

E) É necessário reconhecer que as enchentes deixaram 
de ocorrer a partir do momento em que os governos 
passarem a investir no maior número de 
construções. 

 
29 - O Prêmio Nobel da Paz segue os seguintes preceitos: 
a pessoa que realizou o melhor ato ou ação pela paz e 
fraternidade mundial lutou pela redução das guerras e se 
esforçou para manter os tratados de paz entre as nações. 
Este prêmio é também atribuído aqueles que se envolvem 
e participam de projetos cuja temática seja a solução de 
problemas, em determinadas áreas específicas, o que o 
torna uma premiação com características particulares.  
- Os mais expressivos prêmios foram entregues no ano de 
1993 a:  

A) Irmã Dulce no Brasil e ao Papa João Paulo II. 
B) Barack Obama e Jimmy Carter nos EUA. 
C) Nelson Mandela e Frederik de Klerk na África do 

Sul.  
D) A ativista Iraniana Shirin Ebadi e Kim Dae Jung da 

Coréia do Sul. 
E) John Humes e David Trimble ambos da Irlanda do 

Norte. 
 

30 - Fundada com o objetivo de desenvolver o nível de 
saúde de todos os povos, pois a saúde é definida como um 
bem estar físico, mental e social. Encarrega-se de liderar 
questões e parcerias para o desenvolvimento da saúde, de 
estimular a pesquisa científica, de estabelecer normas na 
área, de prestar apoio técnico e de monitorar a situação de 
saúde no mundo.  
As informações do texto se referem a: 

A) OMS.  
B) Unesco.  
C) Unicef.  
D) FMI.  
E) OMC. 

 
PARTE V – HISTÓRIA DO MUNICÍPIO 
 
31 – Marque a resposta correta. 

A) O nome da cidade de Santa Cruz foi dado pelo Sr. João 
Antonio de Oliveira, no ano de 1918, quando foi 
nomeado para o Posto Fiscal. 

B) O nome da cidade de Santa Cruz se originou do trabalho 
pesado dos homens que iniciaram as primeiras 
construções do povoado. O trabalho pesado foi 
comparado ao peso de uma cruz. 

C) O nome Santa Cruz foi escolhido em homenagem ao Sr. 
Nestor Antunes de Oliveira, homem muito católico e 
devoto. 

D) O nome de Santa Cruz se originou da cruz colocada em 
frente à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no período 
da fundação. 

E) O nome de Santa Cruz se originou da imensa cruz que 
o Sr. Nestor Antunes de Oliveira, tinha em sua sala. 

 
32 – Qual Lei declarou a independência política da cidade de 
Santa Cruz do município de Sousa? 

A) Lei nº 2.707, de 29/12/1949 
B) Lei nº 2.007, de 31/12/1923. 
C) Lei nº 1.707, de 29/12/1961. 
D) Lei nº 1.007, de 29/12/1949. 
E) Lei nº 2.707, de 29/12/1961. 

 
33 – A bandeira do município foi criação de: 

A) Dr. Baulanger Uchôa de Albuquerque. 
B) Sr. Francisco Benevides Gadelha de Sá. 
C) Sr. Armínio Alves da Silveira. 
D) Sr. Francisco Farnanca. 
E) Petronila Pordeus. 

 
34 – A qual a microrregião paraibana, a cidade de Santa Cruz 
pertence? 

A) Depressão do Alto Piranhas. 
B) Agreste da Borborema. 
C) Piemonte da Borborema. 
D) Agro-pastoril do Baixo Paraíba. 
E) Litoral Paraibano. 

 
 
 
 
 
 
 



 

35 – Dentre os elementos hidrográficos da cidade de Santa Cruz, 
marque a alternativa que apresenta os nomes dos Riachos 
existentes no município: 

A) Riacho Santa Rosa, Riacho Casinha do Homem e 
Riacho Grande. 

B) Riacho Jenipapeiro, Riacho Sussurana e Riacho 
Moralinho. 

C) Riacho Jenipapeiro, Riacho Sussurana e Riacho Alívio. 
D) Riacho Santa Rosa, Riacho Jenipapeiro e Riacho 

Moralinho. 
E) Riacho Moralinho, Riacho Santa Rosa e Riacho 

Pitombeira. 
 
36 – Em que ano foi construída a Igreja da Serra do Comissário, 
onde se comemora a tradicional Festa de Nossa Senhora da 
Conceição? 

A) 1923. 
B) 1618. 
C) 1691. 
D) 1949. 
E) 1721. 

 
37 – Além da sede do município, quais as localidades com 
maiores concentrações populacionais? 

A) Povoados de São Pedro, Jenipapeiro e Sítios 
Moralinho / Riacho do Meio. 

B) Povoado de Casinha do Homem e Sítios Quixaba / 
Riacho Sussurana. 

C) Povoados de Riacho do Meio, Casinha do Homem 
e Sítios Quixaba / Moralinho. 

D) Povoados de São Pedro, Moralinho e Sítios Casinha 
do Homem / Riacho do Meio. 

E) Povoados de São Pedro, Casinha do Homem e 
Sítios Quixaba / Riacho do Meio. 

 
38 – Qual reservatório fornece água para o abastecimento 
da cidade de Santa Cruz? 

A) Açude Casinha do Homem. 
B) Açude de São Gonçalo. 
C) Açude Jaguarão. 
D) Açude do Caldeirão. 
E) Açude Lagoa do Arroz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 – Qual a origem do nome do Distrito Casinha do 
Homem? 

A) Na ocasião da fundação da cidade de Santa Cruz, 
uma família surgiu naquele lugar e o homem 
construiu uma pequena casa de palha, onde 
moraram pouco tempo. Quando a família continuou 
sua caminhada, esse local ficou conhecido como 
Casinha do Homem. 

B) No início do século XX, um homem surgiu naquele 
lugar e construiu uma pequena casa de palha, onde 
morou pouco tempo e logo desapareceu. Esse local 
ficou conhecido como Casinha do Homem. 

C) O Sr. Adauto Ferreira de Andrade, Prefeito da 
cidade de Santa Cruz mandou construir uma 
pequena casa para abrigar os viajantes, quando estes 
estivessem passando pela cidade. Esse local ficou 
conhecido como Casinha do Homem. 

D) Na ocasião da construção da Igreja do Sagrado 
Coração de Jesus, o Sr. Nestor Antunes de Oliveira, 
construiu uma pequena casa para abrigar os homens 
que estavam trabalhando na construção. Esse local 
ficou conhecido como Casinha do Homem. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
40 – Qual a altitude da Serra do Comissário, ponto turístico 
do município de Santa Cruz? 

A) 880 metros. 
B) 800 metros. 
C) 400 metros. 
D) 480 metros. 
E) 790 metros. 

 
 
 
 

 


