
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS 



 

PARTE I – PROFESSOR DE CIÊNCIAS NATURAIS 
 
01 - Com base em seus conhecimentos sobre a evolução dos 
seres vivos, teoria celular e seleção natural, assinale a 
alternativa com a sequência de palavras corretas para 
completar a frase.  

“todos os _________vivos estão relacionados uns aos 
outros através de descendentes com modificações. A 
________ por ___________ é responsável pela 
diversidade de __________ encontrada em organismos 
vivos” 

A) Organismo, adaptações, seleção natural, evolução 
B) Organismo, seleção natural, evolução, adaptações 
C) Organismo, adaptações, evolução, seleção natural 
D) Organismo, evolução, seleção natural, adaptações 
E) Organismo, seleção natural, adaptações, evolução 

 
02 - Sobre os elementos químicos que constituem os 
organismos vivos, analise em verdadeiro (V) ou falso (F) as 
assertivas e ao final assinale a alternativa verdadeira 

(   ) a matéria e composta de átomos.  
( ) cada átomo consiste em um núcleo, carregado 
negativamente com os prótons, rodeados por elétrons de 
carga positiva 
(   ) isótopos de um elemento diferem nos seus números 
de nêutrons. 
(  ) os elétrons dividem-se em camadas, que são espaço 
definido por específicos numero de orbitais, cada orbital 
contem no máximo dois elétrons 
(   ) um átomo pode se combinar com outros átomos a fim 
de formar moléculas 

A) (F), (F), (F), (F), (F) 
B) (V), (V), (V), (V), (V) 
C) (V), (F), (V), (V), (V) 
D) (V), (F), (F), (V), (V) 
E) (V), (F), (F), (F), (V) 

 
03 - Sobre as células e o reconhecimento celular. Relacione 
as colunas, após assinale a alternativa correta. 
Coluna I: 
1) Junção aderente   
2) Desmossomos    
3) Junções GAP    
 

Coluna II: 
a) Permitem que as células possam aderir fortemente umas 
as outras. 
b) Evitam a passagem de moléculas através de espaços entre 
as células e restringem a migração de proteínas de 
membrana sobre a superfície celular. 
c) Fornecem canais de comunicação entre células 
adjacentes. 

A) 1.a, 2.b, 3.c 
B) 1.c, 2.b, 3.a 
C) 1.b, 2.c, 3.a 
D) 1.a, 2.c. 3.b 
E) 1.b, 2.a, 3.c 

 
 
 
 
 

04 - Sobre a fotossíntese, analise as assertivas em verdadeira 
ou falso, ao final assinale a alternativa correta 
I. No processo da fotossíntese, as plantas e outros 

organismos captam gás carbônico, água e energia da luz, 
produzindo oxigênio, e carboidratos 

II. O ciclo de Calvin forma carboidratos a partir de gás 
carbônico. Esse ciclo consiste em três processos: fixação 
de gás carbônico, redução e produção de carboidratos e 
regeneração da RuBP. 

III. Para sobreviver uma planta precisa fotossintetizar mais 
do que respirar. 

IV. As reações independentes de luz, não usam luz 
diretamente, mais sim ATP e NADPH + H+ para reduzir 
gás carbônico, formando carboidratos. 
A) Todas as assertivas são falsas 
B) Todas as assertivas são verdadeiras 
C) Somente as assertivas II e III são falsas 
D) Somente as assertivas I e IV são falsas 
E) Somente as assertivas II e III são verdadeiras 

 
05 - Sobre a genética e as leis de Mendel, relacione as 
colunas e ao final, assinale a alternativa correta: 
Coluna I: 
1. Fenótipo  
2. Genótipo  
3. Alelos   
4. Epistasia  
5. Co-dominância  

 

Coluna II: 
I. Constituição genética do organismo 
II. Dois alelos em um lócus produzem 2 fenótipos diferentes 
III. Aparência física de um organismo 
IV. Um gene afeta a expressão do outro 
V. diferentes formas de um genes 

A) 1. I, 2.II, 3.III, 4.IV, 5.V 
B) 1. III, 2.I, 3.V, 4. IV, 5. II 
C) 1. V, 2. IV, 3. III, 4. II, 5. I 
D) 1. V, 2. III, 3. II, 4. V, 5. I 
E) 1. II, 2. III, 3. I, 4. V, 5. IV 

 
06 - Sobre as mutações, assinale a alternativa FALSA  

A) Mutações cromossomais envolvem grandes regiões 
do cromossomo 

B) Mutações silenciosas não causam alteração em 
aminoácidos quando o RNAm traduz-se em 
polipeptídio.  

C) Mutações pontuais resultam de alterações em um 
grupo de bases do DNA 

D) Mutações denominadas de perda de sentido 
resultam em mudanças nos aminoácidos produzidos 

E) Mutações consistem em alterações herdáveis no 
DNA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

07 - Sobre a genética dos vírus e dos procariotos, marque a 
alternativa correta, sobre o conceito da conjugação 

A) A bactéria capta DNA livre liberado por células 
bacterianas 

B) Capsídeos de fagos carregam DNA bacteriano de 
uma bactéria para outra. 

C) Uma molécula de DNA, insere-se no hospedeiro 
onde se replica por gerações 

D) Consistem em sequencias curtas de DNA que 
podem mover-se de um local a outro do genoma 
bacteriano, frequentemente interrompendo 
sequencias gênicas. 

E) Duas células bacterianas aproximam-se por um pilo 
sexual, uma porção do cromossomo das células 
doadoras move-se para dentro da célula receptora 
através de um tubo e pode tornar-se incorporada no 
cromossomo da célula receptora. 

   
08 - Sobre a espécie e sua formação o conceito descrito 
refere-se a: 
“Quando as populações separam-se por uma barreira 
física, constitui o modo dominante da formação das 
espécies. Também ocorre na sequencia de um efeito do 
fundador, no qual alguns membros de uma população 
cruzam uma barreira e fundam uma população nova e 
isolada” 

A) Especiação simpatrica 
B) Conceito biológico de espécie 
C) Radiação adaptativa 
D) Especiação alópatrica 
E) Radiação convergente 

  
09 - Sobre as plantas e seus grupos a alternativa que 
caracteriza-se como gimnospermas é:  

A) Mangueira 
B) Musgo 
C) Samambaia 
D) Cajueiro 
E) Pinheiros 

 
10 - Sobre a ecologia e as interações entre as espécies 
relacione as colunas: 
1. Predação 
2. Mutualismo 
3. Amensalismo 
4. Mimetismo batesiano 
5. Mimetismo Mulleriano 

 

(  ) duas ou mais espécies não palatáveis convergem para 
se tornarem semelhantes 
(   ) associação que é indiferente para uma das espécies, 
mais prejudica a outra espécie 
(   ) associação que beneficia as duas espécies 
( ) uma espécie palatável mimetiza uma espécie não 
palatável 
(   ) interação que beneficia o predador, prejudicando a 
presa 
 

A) ( 1 ), (2  ), ( 3 ), ( 4 ), (5 ) 
B) ( 5 ), (4  ), ( 3 ), (2 ), (1 ) 
C) ( 5 ), (2  ), ( 3), ( 4 ), (1 ) 
D) ( 5 ), (4  ), ( 2 ), ( 3), (1 ) 
E) ( 5 ), (3  ), ( 2 ), ( 4 ), (1 ) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

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. 

 
 
 
 

 


