
   

   
   
   

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUÇÕES 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 
local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado com 
etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, 
calculadoras e etc. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação e 
o devido recolhimento de telefone celular, bip e outros aparelhos eletrônicos.  
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e 
à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 
absolutamente calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair 
da sala no término da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal 
deverá ser comunicado. 
 

06 - O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. Leia-o atentamente. 
 

07 - As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) opções (A a E) e uma 
única resposta correta.  
 

08 - Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de 
Provas corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior da 
próxima página, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) que lhe foi fornecido, 
estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha qualquer 
imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  
 

09 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
 

10 - O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início 
de sua realização, contudo não poderá levar consigo o caderno de provas, somente sendo permitida essa 
conduta apenas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 
 

11 - Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair 
do local de aplicação da prova, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, 
deverá ser lavrado o Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala 
e pelo coordenador da unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 
www.consulplan.net, às 16h00min do dia 11 de outubro de 2010. 
  

- Os recursos deverão ser apresentados, conforme determinado no item 8 do Edital de Concurso Público  
nº. 001/2010, sendo observados os seguintes aspectos: 
 

a) O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 
disporá de 02 (dois) dias úteis, iniciando-se às 00h00min do dia 13 de outubro de 2010, encerrando-se às 
23h59min do dia 14 de outubro de 2010, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no site www.consulplan.net. 
 

b) A interposição de recursos poderá ser feita somente via internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua 
inscrição, apenas no prazo recursal, à Consulplan, conforme disposições contidas no site 
www.consulplan.net, no link correspondente ao Concurso Público. 
 

01 – M 
 atendimento@consulplan.com / www.consulplan.net 
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CCAARRGGOO::  AAGGEENNTTEE  DDEE  TTRRÂÂNNSSIITTOO  
 

TEXTO:            A morte devagar 
 

Morre lentamente quem não troca de ideias, não troca de discurso, evita as próprias contradições. 
Morre lentamente quem vira escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto e as mesmas compras no 

supermercado. Quem não troca de marca, não arrisca vestir uma cor nova, não dá papo para quem não conhece. 
Morre lentamente quem faz da televisão o seu guru e seu parceiro diário. Muitos não podem comprar um livro ou 

uma entrada de cinema, mas muitos podem, e ainda assim alienam-se diante de um tubo de imagens que traz informação 
e entretenimento, mas que não deveria, mesmo com apenas 14 polegadas, ocupar tanto espaço em uma vida.  

Morre lentamente quem evita uma paixão, quem prefere o preto no branco e os pingos nos is a um turbilhão de 
emoções indomáveis, justamente as que resgatam brilho nos olhos, sorrisos e soluços, coração aos tropeços, sentimentos. 

Morre lentamente quem não vira a mesa quando está infeliz no trabalho, quem não arrisca o certo pelo incerto atrás 
de um sonho, quem não se permite, uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos. 

Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não acha graça de si mesmo. 
Morre lentamente quem destrói seu amor-próprio. Pode ser depressão, que é doença séria e requer ajuda profissional. 

Então fenece a cada dia quem não se deixa ajudar. 
Morre lentamente quem não trabalha e quem não estuda, e na maioria das vezes isso não é opção e, sim, destino: 

então um governo omisso pode matar lentamente uma boa parcela da população. 
Morre lentamente quem passa os dias queixando-se da má sorte ou da chuva incessante, desistindo de um projeto 

antes de iniciá-lo, não perguntado sobre um assunto que desconhece e não respondendo quando lhe indagam o que sabe. 
Morre muita gente lentamente, e esta é a morte mais ingrata e traiçoeira, pois quando ela se aproxima de verdade, aí já 
estamos muito destreinados para percorrer o pouco tempo restante. Que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso 
dia. Já que não podemos evitar um final repentino, que ao menos evitemos a morte em suaves prestações, lembrando 
sempre que estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente respirar.     (Martha Medeiros) 
 

01) De acordo com o texto “A morte devagar”, analise: 
I. Morre lentamente quem não acha graça de si mesmo. 
II. Um governo omisso pode matar lentamente uma boa parcela da população. 
III. Morre lentamente quem destrói seu amor-próprio. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, III  B) III   C) II, III  D) II   E) I, II, III 

 

02) De acordo com o texto, “morre lentamente quem vira escravo do hábito” por que: 
A) Fenece a cada dia quem não se deixa ajudar. 
B) Repete todos os dias o mesmo trajeto e as mesmas compras no supermercado. 
C) Não se permite, uma vez na vida, fugir dos conselhos sensatos. 
D) Faz da televisão o seu guru e seu parceiro diário. 
E) Não arrisca o certo pelo incerto atrás de um sonho.  

 

03) No trecho “Então fenece a cada dia quem não se deixa ajudar.” a palavra destacada possui como significado 
correto: 
A) Morre.       D) Deixa de sentir.  
B) Começa a desenvolver-se.    E) Principia.   
C) Forma-se.  

 

04) Sobre o texto, marque a afirmativa INCORRETA: 
A) Estar vivo exige um esforço bem maior do que simplesmente respirar. 
B) Morre lentamente quem evita as próprias contradições. 
C) Morre muita gente lentamente. 
D) Quem acha graça de si mesmo, morre lentamente. 
E) Morre lentamente quem evita uma paixão. 

 

05) “Que amanhã, portanto, demore muito para ser o nosso dia.” A palavra destacada exprime ideia de: 
A) Adversidade. B) Alternância.  C) Conclusão.  D) Justificação.  E) Adição. 

 

06) “Muitos não podem comprar um livro ou uma entrada no cinema...” As palavras destacadas apresentam, 
respectivamente: 
A) dígrafo / encontro consonantal / hiato 
B) ditongo / ditongo / encontro consonantal 
C) encontro consonantal / encontro consonantal / encontro consonantal 
D) encontro consonantal / encontro vocálico / hiato 
E) hiato / ditongo / dígrafo 
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07) Assinale a afirmativa que apresenta a forma verbal adequada: 
A) Ainda falta quarenta pessoas.    D) A maioria faltaram à reunião. 
B) Mais de duas pessoas assistiram ao programa.  E) Basta três pessoas para fazer o trabalho. 
C) Fomos nós que pagou a dívida. 

 

08) Assinale a afirmativa INCORRETA quanto à regência:  
A) Os pais foram no cinema.    D) Prefiro trabalhar a estudar. 
B) Devemos respeitar aos mais velhos.   E) Sua atitude implicará demissão. 
C) O caçador visou a presa, disparou e errou. 

 

09) No trecho “Morre lentamente quem destrói seu amor-próprio.” o ponto final ( . ) foi utilizado para: 
A) Mostrar que a oração está em sentido diverso do usual. 
B) Indicar que parte de uma citação foi omitida. 
C) Indicar maior pausa. 
D) Encerrar uma oração exclamativa. 
E) Marcar termos deslocados. 

 

10) “Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música, quem não acha graça de si mesmo.” As 
palavras destacadas são, respectivamente: 
A) advérbio / advérbio / substantivo / pronome pessoal reto 
B) verbo / advérbio / substantivo / pronome pessoal oblíquo 
C) substantivo / advérbio / substantivo / artigo definido 
D) verbo / artigo indefinido / substantivo / adjetivo 
E) advérbio / advérbio / substantivo / pronome pessoal oblíquo  

 

11) “Então um governo omisso pode matar lentamente uma boa parcela da população.” A palavra destacada 
exprime ideia de: 
A) Escolha.  B) Proporção.  C) Conclusão.  D) Explicação.  E) Adversidade. 

 

12) Assinale a alternativa em que o uso da crase está INCORRETO: 
A) Saí às quatro horas.     D) Deram emprego àquela senhora. 
B) Retornaram tarde à casa dos avós.   E) Assistiam àquela novela. 
C) Estamos frente à frente. 

 

13) Assinale a alternativa em que haja ERRO no emprego do artigo: 
A) O Brasil é um país maravilhoso.     D) Feliz a mãe cujo os filhos são educados. 
B) Ela não quis responder a ambas as perguntas.   E) N.R.A.  
C) Ele tinha amor a ambos os filhos. 

 

14) Em “Já que não podemos evitar um final repentino,...” a palavra destacada apresenta como significado correto: 
A) Súbito, inesperado.     D) Meigo, terno. 
B) Ligeiro, veloz.      E) Moroso, demorado. 
C) Esperto, sagaz. 

 

15) Em “Morre lentamente quem não viaja,...” a palavra destacada é um pronome: 
A) Relativo. B) Interrogativo. C) Pessoal.  D) Demonstrativo. E) Indefinido. 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

16) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos 

veículos e pedestres que por ela estejam transitando. 
(     ) Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e 

retornos. 
(     ) Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas 

de circulação. 
A sequência está correta em: 
A) F, V, F  B) V, V, V  C) F, F, V  D) V, V, F  E) V, F, V 

 

17) Observe a placa de regulamentação apresentada e assinale o seu significado: 
A) Indica que a via destina-se à circulação exclusiva de ônibus. 
B) Proíbe a conversão de veículos à direita.  
C) Proíbe ao condutor dar meia volta ou retornar. 
D) Permite ao condutor estacionar na via, trecho ou área regulamentada. 
E) Proíbe a operação de ultrapassagem no trecho regulamentado. 
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18) Sobre infrações, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) grave: conduzir veículo com cor ou características alteradas ou em mau estado de conservação, comprometendo a 

segurança. 
B) leve: conduzir bicicleta em passeios sem permissão ou de forma agressiva. 
C) gravíssima: transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos. 
D) média: deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. 
E) grave: deixar de fazer o registro do veículo no prazo de trinta dias. 

 

19) Analise as afirmativas: 
I. O registro e o licenciamento dos veículos de propulsão humana, dos ciclomotores e dos veículos de tração animal 
obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus 
proprietários. 

II. É obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual. 
III. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão 

executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu 
proprietário, na forma da lei. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) III   C) II, III  D) I, II, III  E) II 

 

20) Acerca do licenciamento de veículos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) No caso de transferência de residência ou domicílio, é válido, durante o exercício, o licenciamento de origem. 
(     ) O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro. 
(     ) O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. 
A sequência está correta em: 
A) V, F, V  B) V, V, F  C) V, V, V  D) F, V, F  E) F, F, V 

 

21) Sobre o sistema de alimentação do veículo, analise: 
I. É o complexo que armazena, transfere e transforma o combustível destinado a movimentar o motor. 
II. Absorve os choques provocados pelo movimento do veículo no solo devido às irregularidades do piso. 
III. Transmite a força do motor às rodas. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II, III  B) I   C) III   D) I, II   E) I, III 

 

22) São atos do condutor consciente, EXCETO: 
A) Manter o veículo sempre em boas condições de funcionamento. 
B) Não abusar da autoconfiança. 
C) Dirigir com sono ou cansado. 
D) Usar sempre o cinto de segurança. 
E) Procurar ver e ser visto. 

 

23) Assinale a seguir uma infração média: 
A) Transpor bloqueio policial, sem autorização. 
B) Estacionar ao lado de outro veículo em fila dupla. 
C) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. 
D) Estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas. 
E) Ultrapassar coletivos pela direita durante operação de embarque ou desembarque. 

 

24) Observe a placa de advertência apresentada e assinale o seu significado: 
A) Pista escorregadia.     D) Sentido único.  
B) Altura limitada.      E) Curva acentuada à direita. 
C) Confluência à direita. 

 

25) Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem deverá: 
I. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de 
segurança. 

II. Indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de 
gesto convencional de braço. 

III. Após efetivar a manobra, retornar a faixa de trânsito de origem, sinalização com luz ou gesto de braço, adotando 
os cuidados necessários para não por em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, III  B) III   C) II, III  D) II   E) I, II, III 
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26) Assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) Todo condutor deverá frear bruscamente seu veículo. 
B) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. 
C) Nas interseções e suas proximidades, não poderá ser efetuada ultrapassagem. 
D) As normas de ultrapassagem aplicam-se à transposição de faixas. 
E) Passagem é avançar à frente de outro veículo, sem mudar de faixa de trânsito. 

 

27) Sobre procedimentos de primeiros socorros, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(     ) Em caso de objeto empalado nos olhos, nunca lave, remova ou comprima. 
(     ) Se houver mais de uma vítima, deve-se atender primeiramente a que estiver quieta e imóvel. 
(     ) Nunca se deve movimentar a vítima. 
A sequência está correta em: 
A) V, V, F  B) V, F, V  C) V, V, V  D) F, V, V  E) F, V, F 

 

28) A suspensão do direito de dirigir poderá ocorrer quando o condutor: 
I. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos. 
II. Disputar corrida por espírito de emulação. 
III. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) II, III  B) I, II   C) III   D) II   E) I, II, III 

 

29) De acordo com a Lei Orgânica do município de Poço Redondo, analise: 
I. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 
II. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 

em lei. 
III. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais far-se-á sempre na mesma data. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I, II  B) III   C) II, III  D) II   E) I, II, III 

 

30) Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, de acordo com a Lei Orgânica do município de 
Poço Redondo: 
(     ) As reclamações relativas a prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. 
(     ) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas 

e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei. 
(     ) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 
A sequência está correta em: 
A) F, F, V  B) V, F, V  C) V, V, V  D) F, V, F  E) V, V, F 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS 
 

31) Um estudo feito por economistas do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB, na sigla em inglês) e amplamente 
divulgado no país neste segundo semestre de 2010, criou um Índice de Oportunidades, classificando países no 
cruzamento de informações de 2001 a 2007 sobre quatro características principais (e algumas divisões das 
mesmas) na pauta de exportações: sofisticação, diversificação, características únicas e potencial de vender 
outros produtos com vantagem comparativa para o exterior. Neste estudo, o Brasil aparece em 6º lugar geral e 
em 2º lugar na América, já que o 5º país é outro latino, a saber: 
A) Venezuela. B) Argentina.   C) Peru.   D) México.   E) Chile. 
 

32) “A sétima edição do ranking das melhores universidades do mundo (QS World University Ranking – entidade que 
se encarrega de avaliar a qualidade dos centros de educação superior) foi publicada no início de setembro no site 
www.topuniversities.com. A Universidade de Cambridge foi considerada a melhor, superando, em 2010, Harvard 
que ficou em segundo. A seguir vem a Universidade de Yale, na terceira posição, e a University College London, 
em quarto. O Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, sigla em inglês) subiu do nono para o quinto posto. A lista 
das dez melhores é completada pela Universidade de Oxford, o Imperial College de Londres, a Universidade de 
Chicago, o Instituto Tecnológico da Califórnia e a Universidade de Princeton, nesta ordem. Para a escolha, foram 
avaliados a qualidade em investigação das universidades, o nível de contratação dos graduados, o compromisso no 
ensino e o compromisso internacional.” Sobre o texto, é correto afirmar que: 
A) Todas as universidades, com exceção da Universidade de Yale – que é australiana – são do hemisfério norte. 
B) Pela primeira vez, uma universidade canadense – Cambridge – é apontada como a melhor do mundo. 
C) A única universidade latina entre as dez melhores do mundo é a de Princeton, localizada na cidade de mesmo 

nome, no México.  
D) A escolha é realizada apenas por representantes da comunidade acadêmica. 
E) Só há universidades norte-americanas e inglesas entre as dez melhores do mundo incluídas nesta relação.  
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33) Foi sancionado sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto de lei que cria o Estatuto da 
Igualdade Racial, que tem por objetivo promover políticas públicas de igualdade de oportunidades e combate 
à discriminação. Entre outras medidas, o estatuto prevê, EXCETO: 
A) Que se torne obrigatório o ensino de história geral da África e da população negra do Brasil nas escolas de Ensino 

Fundamental e Médio, públicas e privadas. 
B) O incentivo de atividades produtivas rurais para a população negra, proibindo a exigência de aspectos próprios de 

etnia para vagas de emprego.  
C) A definição de desigualdade racial como “a distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em etnia, 
descendência ou origem nacional”. 

D) O reconhecimento da capoeira como esporte, permitindo que o governo destine recursos para a prática. 
E) A garantia às comunidades quilombolas do direito de preservar costumes sob a proteção do Estado, prevendo 

linhas especiais de financiamento público para essas comunidades. 
 

34) Atualmente, o movimento das bolsas de valores em todo o mundo é acompanhado por todos os veículos de 
comunicação e público em geral, pois representa a perspectiva de mercado globalizado com suas altas e baixas. 
Já que, com a globalização, entende-se que a detecção de um problema num determinado centro financeiro 
pode se estender rapidamente por todos os demais. Correlacione os principais índices de importantes bolsas de 
valores internacionais e suas respectivas origens: 

 

1. Dow Jones. 
2. PSI 20. 
3. Merval. 
4. SSE. 
5. Nikkei. 

(     ) China. 
(     ) Argentina. 
(     ) EUA. 
(     ) Japão. 
(     ) Portugal. 

 

A sequência está correta em: 
A) 1, 3, 2, 5, 4 B) 3, 4, 1, 5, 2  C) 2, 4, 3, 5, 1  D) 4, 3, 1, 5, 2   E) 5, 4, 2, 1, 3  

 

35) A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou neste segundo semestre, a pesquisa “A Nova Classe Média: O 
lado brilhante dos pobres”, que foi realizada com base em dados da última Pesquisa Nacional de Amostragem 
por Domicílio (PNAD), onde se concluiu sobre a evolução das classes sociais brasileiras nos últimos anos que: 
I. A classe C, também chamada de nova classe média, somou 94,9 milhões de pessoas em 2009, chegando a pouco 
mais de 50% da população. 

II. A “base da pirâmide” social, formada pelas classes D e E, encolheu de 2003 para 2009. 
III. Apesar de menores em quantitativo, as classes A e B concentram mais de 50% do poder de compra no Brasil. 
IV. O estudo identificou que o crescimento do país nos últimos anos está mais baseado em consumo do que em 

geração de renda. 
Estão de acordo com o enunciado apenas as afirmativas: 
A) I, II  B) III, IV  C) I, III   D) II, IV  E) I, IV 

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  LLOOCCAAIISS  
 

36) São povoações encravadas nas margens do São Francisco que foram herdadas por Poço Redondo em sua 
emancipação: 
A) Bonsucesso.  B) Curralinho.   C) Jacaré.  D) Curituba.  E) Cajueiro. 

 

37) Marque a alternativa a seguir que completa corretamente a primeira estrofe do Hino do município de Poço 
Redondo composto por Edielson Fernandes Santana (letra e música) e Frei Enoque (letra) que diz: 
 

“Rica é, pois, sua história,  
Poço Redondo é o meu chão 
Quantas lutas, povo bravo” 
 

A) Lutando por terra e pão.      D) No sol quente do verão.   
B) De um sertão em comunhão.     E) Calo em todas as mãos. 
C) Puro sangue do sertão. 

 

38) No livro “Poço Redondo – A saga de um povo” de Alcino Alves Costa, publicado pela editora do Diário Oficial, 
em janeiro de 2009, o autor inicia o capítulo sobre a “quarta eleição – 03 de outubro de 1966” com a seguinte 
afirmativa: “É muito difícil discorrer sobre a quarta, a sexta e a oitava eleição de Poço Redondo...” 
O motivo da afirmação do autor refere-se ao fato de: 
A) Não haver muitas informações precisas sobre este período histórico do município. 
B) Haver várias versões contraditórias para os fatos ocorridos neste período. 
C) Remeter a pior fase da história do município devido ao Cangaço. 
D) O município ter sofrido intervenção estadual devido às sangrentas disputas pelo executivo. 
E) Ter sido o autor eleito prefeito de Poço Redondo nas três eleições citadas no trecho. 
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39) São locais de grande atração turística em Poço Redondo: 
I. Grota do Angico onde Lampião morreu. 
II. Canion do rio São Francisco. 
III. Morro da Letra, nas proximidades do Povoado Santa Rosa do Ermírio, cujas inscrições pré-históricas, em 

coloração avermelhada, ainda hoje não foram decifradas. 
IV. Povoado de Bonsucesso, conhecido pelos bordados em ponto de cruz e redendê, produzidos pela população 

feminina.  
Estão corretas apenas as alternativas: 
A) I, II, III, IV B) I, III   C) I, III, IV  D) I, II   E) I, II, IV 

 

40) O mapa de Sergipe mostra a divisão dos municípios. Dentre os municípios numerados, marque a alternativa 
que representa corretamente Poço Redondo no mapa: 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 
 
 


