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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.
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CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
TEXTO:

A sordidez humana

Ando refletindo sobre nossa capacidade para o mal, a sordidez, a humilhação do outro. A tendência para a morte, não
para a vida. Para a destruição, não para a criação. Para a mediocridade confortável, não para a audácia e o fervor que
podem ser produtivos. Para a violência demente, não para a conciliação e a humanidade. E vi que isso daria livros e mais
livros: se um santo filósofo disse que o ser humano é um anjo montado num porco, eu diria que o porco é
desproporcionalmente grande para tal anjo.
Que lado nosso é esse, feliz diante da desgraça alheia? Quem é esse em nós (eu não consigo fazer isso, mas nem por
essa razão sou santa), que ri quando o outro cai na calçada? Quem é esse que aguarda a gafe alheia para se divertir? Ou se
o outro é traído pela pessoa amada ainda aumenta o conto, exagera, e espalha isso aos quatro ventos – talvez correndo
para consolar falsamente o atingido?
O que é essa coisa em nós, que dá mais ouvidos ao comentário maligno do que ao elogio, que sofre com o sucesso
alheio e corre para cortar a cabeça de qualquer um, sobretudo próximo, que se destacar um pouco que seja da
mediocridade geral? Quem é essa criatura em nós que não tem partido nem conhece lealdade, que ri dos honrados,
debocha dos fiéis, mente e inventa para manchar a honra de alguém que está trabalhando pelo bem? Desgostamos tanto
do outro que não lhe admitimos a alegria, algum tipo de sucesso ou reconhecimento? Quantas vezes ouvimos comentários
como: “Ah, sim, ele tem uma mulher carinhosa, mas eu já soube que ele continua muito galinha”. Ou: “Ela conseguiu um
bom emprego, deve estar saindo com o chefe ou um assessor dele”. Mais ainda: “O filho deles passou de primeira no
vestibular, mas parece que...”. Outras pérolas: “Ela é bem bonita, mas quanto preenchimento, Botox e quanta lipo...”.
Detestamos o bem do outro. O porco em nós exulta e sufoca o anjo, quando conseguimos despertar sobre alguém
suspeitas e desconfianças, lançar alguma calúnia ou requentar calúnias que já estavam esquecidas: mas como pode o
outro se dar bem, ver seu trabalho reconhecido, ter admiração e aplauso, quando nos refocilamos na nossa nulidade?
Nada disso! Queremos provocar sangue, cheirar fezes, causar medo, queremos a fogueira.
Não todos nem sempre. Mas que em nós espreita esse monstro inimaginável e poderoso, ou simplesmente medíocre e
covarde, como é a maioria de nós, ah!, espreita. Afia as unhas, palita os dentes, sacode o comprido rabo, ajeita os chifres,
lustra os cascos e, quando pode, dá seu bote. Ainda que seja um comentário aparentemente simples e inócuo, uma
pequena lembrança pérfida, como dizer “Ah! Sim, ele é um médico brilhante, um advogado competente, um político
honrado, uma empresária capaz, uma boa mulher, mas eu soube que...”, e aí se lança o malcheiroso petardo.
Isso vai bem mais longe do que calúnias e maledicências. Reside e se manifesta explicitamente no assassino que se
imola para matar dezenas de inocentes num templo, incluindo entre as vítimas mulheres e crianças... e se dirá que é por
idealismo, pela fé, porque seu Deus quis assim, porque terá em compensação o paraíso para si e seus descendentes. É o
que acontece tanto no ladrão de tênis quanto no violador de meninas, e no rapaz drogado (ou não) que, para roubar 20
reais ou um celular, mata uma jovem grávida ou um estudante mal saído da adolescência, liquida a pauladas um casal de
velhinhos, invade casas e extermina famílias inteiras que dormem.
A sordidez e a morte cochilam em nós, e nem todos conseguem domesticar isso. Ninguém me diga que o criminoso
agiu apenas movido pelas circunstâncias, de resto é uma boa pessoa. Ninguém me diga que o caluniador é um bom pai,
um filho amoroso, um profissional honesto, e apenas exala seu mortal veneno porque busca a verdade. Ninguém me diga
que somos bonzinhos, e só por acaso lançamos o tiro fatal, feito de aço ou expresso em palavras. Ele nasce desse traço de
perversão e sordidez que anima o porco, violento ou covarde, e faz chorar o anjo dentro de nós.
(Lya Luft, Veja 20/05/2009 pág.24)

01) A ideia principal do texto é:
A) Mostrar a perversão e a sordidez que dominam o ser humano.
B) Refletir sobre a desgraça alheia.
C) Criticar o homem por não ser solidário nas dificuldades do outro.
D) Refletir sobre essa coisa em nós que dá ouvidos ao comentário maligno.
E) Criticar as pessoas que não conhecem a lealdade.
02) Assinale a alternativa INCORRETA:
A) Em “Ando refletindo sobre nossa capacidade para o mal, a sordidez, a humilhação do outro” 1º§ – a vírgula foi
usada para separar elementos de enumeração.
B) “Quem é esse que aguarda a gafe alheia para se divertir?” 2º§ – a preposição “para” estabelece relação de
finalidade.
C) “Desgostamos tanto do outro que não lhe admitimos a alegria, algum tipo de sucesso ou reconhecimento?” 3º§ –
o pronome “lhe” refere-se ao pronome “outro”.
D) “Quem é essa criatura em nós que não tem partido nem conhece lealdade, que ri dos honrados, debocha dos
fiéis...” 3º§ – na frase há três pronomes.
E) “Ela é bem bonita, mas quanto preenchimento, Botox e quanta lipo...” 3º§ – a conjunção grifada “mas” introduz
uma relação de oposição.
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03) A alternativa que NÃO pode ser comprovada pelo texto é:
A) Ficamos felizes diante da desgraça alheia.
B) Damos mais ouvido ao comentário maligno do que ao elogio.
C) Nem todos conseguem domesticar a sordidez e a morte que cochilam em nós.
D) A maioria das pessoas se regozija com o sucesso alheio.
E) Desgostamos do outro e não lhe admitimos alguma alegria ou sucesso.
04) Está correta, em relação ao texto, a seguinte afirmativa:
A) A autora faz uma reflexão sobre o lado bom do ser humano.
B) A autora faz um questionamento sobre a capacidade que o ser humano tem para a solidariedade.
C) A autora questiona por que o ser humano tem uma grande tendência para a destruição e não para a promoção do
outro.
D) A autora afirma que, em muitos, a bondade se manifesta por idealismo, em nome da fé, de Deus.
E) A autora afirma que o ser humano é um anjo montado num porco.
05) Assinale a alternativa correta quanto às estruturas linguísticas do texto:
A) “A tendência para a morte, não para a vida” 1º§ – Não há dígrafos.
B) “Que lado nosso é esse, feliz diante da desgraça alheia?” 2º§ – Há 5 dígrafos, 2 encontros consonantais, 1
tritongo.
C) “Desgostamos tanto do outro que não lhe admitimos a alegria...” 3º§ – Há 3 dígrafos, 4 encontros consonantais,
2 ditongos.
D) “Isso vai bem mais longe do que calúnias e maledicências.” 6º§ – Há 5 dígrafos, 5 ditongos.
E) “... porque seu Deus quis assim...” 6º§ – Há 3 dígrafos, 3 ditongos, 1 hiato, 1 encontro consonantal.
06) Houve ERRO quanto à separação de sílabas em:
A) de-bo-che
B) ma-li-gno
C) fi-éis

D) co-chi-lam

E) as-ses-sor

07) Assinale a alternativa INCORRETA quanto às ideias do texto e estruturas linguísticas:
A) “A sordidez e a morte cochilam em nós...” O sujeito de “cochilam” é composto.
B) “A sordidez e a morte cochilam em nós, e nem todos conseguem domesticar isso.” O pronome “isso” retoma “a
sordidez e a morte”.
C) A autora não aceita que um criminoso, o caluniador possam ser bons.
D) Na última frase do texto a autora contradiz o ponto de vista apresentado no primeiro parágrafo.
E) “Isso vai bem mais longe do que calúnias e maledicências.” As palavras grifadas são sinônimas.
08) Assinale a alternativa correta:
A) As reticências usadas, no texto, sugerem o prolongamento da frase.
B) As reticências usadas, no texto, indicam hesitação.
C) Ao longo do texto, pode-se perceber a insegurança da autora a respeito do ponto de vista defendido por ela no
primeiro parágrafo.
D) “Ah, sim, ele tem uma mulher carinhosa, mas eu já soube que ele continua muito galinha.” O trecho está
totalmente de acordo com a norma culta da língua.
E) “Detestamos o bem do outro.” A palavra grifada, na frase, é advérbio.
09) Teve o sentido alterado com a reescrita:
A) “Ninguém me diga que o criminoso agiu apenas movido pelas circunstâncias, de resto é uma boa pessoa.” /
Ninguém me diga que, apenas movido pelas circunstâncias, o criminoso agiu, de resto é uma boa pessoa.
B) “Isso vai bem mais longe do que calúnias e maledicências.” / Do que calúnias e maledicências isso vai bem mais
longe.
C) “O porco em nós exulta e sufoca o anjo, quando conseguimos despertar sobre alguém suspeitas e
desconfianças.” / Quando conseguimos despertar sobre alguém suspeitas e desconfianças, o porco em nós exulta
e sufoca o anjo.
D) “A sordidez e a morte cochilam em nós, e nem conseguem domesticar isso.” / Nem conseguem domesticar a
sordidez e a morte e isso, em nós, cochilam.
E) “Que lado nosso é esse, feliz diante da desgraça alheia?” / Feliz diante da desgraça alheia, que lado nosso é esse?
10) Considerando o contexto em que estão inseridas, as palavras grifadas podem ser substituídas pelas dos
parênteses, conservando o mesmo sentido, EXCETO em:
A) “A tendência para a morte, não para a vida.” 1º§ (predisposição)
B) “O porco em nós se exulta e sufoca o anjo...” 4º§ (estrangula)
C) “Ainda que seja um comentário aparentemente simples e inócuo, uma pequena...” 5º§ (inocente)
D) “... uma pequena lembrança pérfida,...” 5º§ (traiçoeira)
E) “... se manifesta explicitamente no assassino que se imola para...” 6º§ (sacrifica)
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11) A concordância está INCORRETA em:
A) Isso são mentiras.
B) Há calúnias e maledicências que prejudicam as pessoas.
C) Quem de vós caluniastes vosso próximo?
D) O mal, a sordidez, a humilhação dominam o homem.
E) Acontecem, no mundo, crimes que apavoram.
12) A palavra grifada NÃO retoma a destacada entre parênteses em:
A) “... não para a audácia e o fervor que podem ser produtivos.” 1º§ (fervor)
B) “... mas como pode o outro se dar bem, ver seu trabalho reconhecido...” 4º§ (o outro)
C) “Reside e se manifesta explicitamente no assassino que se imola...” 6º§ (assassino)
D) “Isso vai bem mais longe...” 6º§ (ao parágrafo anterior)
E) “... invade casas e extermina famílias inteiras que dormem”. 6º§ (famílias inteiras)
13) Assinale a alternativa cuja afirmativa esteja INCORRETA:
A) As palavras “violência” e “comentário” obedecem à mesma regra de acentuação.
B) A palavra “fiéis” é acentuada pela mesma razão de “lençóis”.
C) As palavras “pérolas”, “inimaginável” e “político” são acentuadas porque são proparoxítonas.
D) A palavra “inimaginável” é formada pelo processo de derivação.
E) A palavra “sordidez” é formada pelo processo de derivação sufixal.
14) O acento indicador da crase foi usado INCORRETAMENTE em:
A) Quando ele saiu, às pressas, eu estava à vontade, assistindo à novela.
B) A sordidez humana é maléfica às pessoas.
C) Muitos ficam à espreita de um acontecimento que prejudica o outro.
D) Muitos soltam o veneno gota à gota para prejudicar o alheio.
E) Saímos às cinco horas e só voltamos agora.
15) Há ERRO de grafia na seguinte alternativa:
A) O meretíssimo juiz procedeu ao julgamento.
B) Todos chegaram à lanchonete e pediram misto quente com suco.
C) Os mendigos passam frio nas ruas durante a noite.
D) Eles foram ao mercado e compraram duzentos gramas de mortadela e trezentos de muçarela.
E) Na adolescência, já se deve ter consciência do certo e do errado.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Assinale a seguir as funções principais dos dentifrícios:
A) Limpar manchas dos dentes, fornecer uma sensação de frescor e limpeza à cavidade oral e servir como veículo
para agentes químicos profiláticos.
B) Limpar manchas dos dentes e fornecer uma sensação de frescor.
C) Limpar manchas dos dentes, fornecer uma sensação de frescor e servir como veículo para agentes químicos
profiláticos.
D) Fornecer uma sensação de frescor e limpeza à cavidade oral e servir como veículo para agentes químicos
profiláticos.
E) Limpar manchas dos dentes e servir como veículo para agentes químicos profiláticos.
17) Qual a dosagem usualmente prescrita de solução de clorexidina a 0,2%?
A) 10ml da solução uma vez ao dia.
D) 15ml da solução duas vezes aos dia.
B) 10ml da solução duas vezes ao dia.
E) 30ml da solução duas vezes ao dia.
C) 15ml da solução uma vez ao dia.
18) “Diversas espécies fluoretadas são utilizadas na fabricação do dentifrício.” Assinale as mais amplamente usadas:
A) Fluoreto estanhoso e diaminofluoreto de prata.
D) Diaminofluoreto de prata e monofluorfosfato de sódio.
B) Fluoreto de sódio e monofluorfosfato de sódio.
E) Fluoreto estanhoso e monofluorfosfato de sódio.
C) Fluoreto de sódio e fluoreto estanhoso.
19) Levando em consideração a composição química dos alimentos com açúcar, o mais cariogênico é:
A) Frutose.
B) Xilitol.
C) Lactose.
D) Sacarose.
E) Manitol.
20) Qual o grampo utilizado para isolamento absoluto em dentes anteriores?
A) 210
B) 208
C) 206
D) 204

E) 202

21) Qual fórceps indicado para extração de um 2º molar inferior esquerdo?
A) 20
B) 19
C) 18
D) 17

E) 16
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22) Qual área do dente é mais suscetível à cárie?
A) Região cervical.
D) Face vestibular.
B) Face proximal.
E) Face incisal.
C) Sulcos e fissuras.
23) Assinale o acessório utilizado para isolamento absoluto que prende a borracha:
A) Arco de Young.
D) Arco de Brewer.
B) Arco de Nance.
E) Arco de Ainsworth.
C) Arco de Ostby.
24) Qual a substância chamada de preservativo que previne a oxidação do revelador?
A) Hidroquinona.
D) Carbonato de sódio.
B) Sulfato de sódio.
E) Brometo de sódio.
C) Elon.
25) Na técnica operatória para selante, o condicionamento ácido deve ser realizado por quanto tempo?
A) 60 segundos. B) 40 segundos.
C) 20 segundos.
D) 15 segundos.
E) 5 segundos.
26) Qual dos materiais citados apresenta uma qualidade anticariogênica?
A) Compósito.
D) Cimento de ionômero de vidro.
B) Cimento de óxido de zinco e eugenol.
E) Amálgama.
C) Cimento fosfato de zinco.
27) Como é denominado a presa do compósito?
A) Gelificação.
B) Polimerização.
C) Cristalização.

D) Fusão.

E) Cocção.

28) Como é denominado a presa do alginato?
A) Cocção.
B) Polimerização.
C) Fusão.

D) Cristalização.

E) Gelificação.

29) De acordo com a Lei Orgânica do município de Poço Redondo, é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos, EXCETO quando houver compatibilidade de horários:
I. A de dois cargos de professor.
II. A de um cargo de professor com outro, técnico ou científico.
III. A de dois cargos privativos de médico.
Atende(m) corretamente ao enunciado da questão apenas a(s) alternativa(s):
A) I, III
B) III
C) I, II
D) I, II, III
E) II
30) De acordo com a Lei Orgânica do município de Poço Redondo, analise:
I. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal.
II. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
III. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):
A) II
B) I, II, III
C) I, II
D) III
E) II, III
CONHECIMENTOS GERAIS
31) “No dia 17 de outubro, começa a vigorar no Brasil o Horário de Verão, uma ação governamental que tem a
finalidade de permitir um maior aproveitamento da luz natural, estimulando o uso racional da energia elétrica.”
Sobre este Horário, é correto afirmar que:
A) Sua implantação gera um atraso no relógio em uma hora, voltando ao normal apenas com o término da estação a
qual nomeia.
B) Será implantado nas regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil.
C) Durante o período em que ficar em vigor, o Horário de Verão iguala o fuso horário no Brasil de Norte a Sul.
D) Apesar de ser considerado um estado da região Norte, Tocantins adota o Horário de Verão por ter o Distrito
Federal em suas terras.
E) O Horário não é mais implantado na região Norte do Brasil por ter se confirmado nos primeiros anos, que esta
medida não gera economia de energia aos estados desta região.
32) A população brasileira cresceu 1% e totalizou 191,8 milhões de pessoas em 2009, segundo estimativas do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) incluídas na PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios). A pesquisa mostra que, pela primeira vez, na atual série histórica, iniciada em 2001:
A) A população mais velha apresentou diminuição.
B) O número de homens foi maior do que o de mulheres.
C) A taxa de fecundidade aumentou no país de 1,89 filho por mulher, para 1,94.
D) A população branca alcançou índice superior a 50% do total.
E) A faixa de 25 a 39 anos representa a maior, alcançando quase 50% da população total.
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33) “Seja na América Latina, na Europa ou na Ásia, a presença do Estado é marcante na prestação de serviços e na
infraestrutura. Embora a tendência a privatização de empresas controladas pelo estado seja observada em países
de economia de mercado, independentemente do seu grau de desenvolvimento, a iniciativa privada, muitas vezes
ainda não consegue chegar a alguns setores considerados estratégicos...”
(G1/www.g1.globo.com)

(Fontes: Ministério do Planejamento; Institut National de la Statistique et des Études Économiques, The Chinese Central Government’s
Official Web Portal e U.S Government Accountability Office e Federal Housing Finance Agency)

São afirmativas possíveis com base nas informações prestadas anteriormente:
I. Em três, dos quatro países citados, com diferentes modelos econômicos, o fornecimento de energia elétrica, a
manutenção do transporte ferroviário e a defesa territorial, por exemplo, são de responsabilidade do Estado.
II. As duas maiores economias do mundo – apresentadas no gráfico anterior – apresentam situações bem semelhantes
no que diz respeito à presença do estado em setores econômicos.
III. Os dois países capitalistas desenvolvidos da América do Norte e da França possuem menor participação do Estado
em setores estratégicos.
IV. Embora todos os países apresentados no gráfico sejam de regiões distintas do planeta, apresentam características
semelhantes por serem capitalistas, desenvolvidos e se encontrarem entre as cinco principais economias do planeta.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II
B) III, IV
C) I, III
D) II, IV
E) I, IV
34) Segundo o Relatório de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), divulgado nos primeiros meses do segundo semestre de 2010, a floresta amazônica já
perdeu cerca de 15% de sua cobertura original. Segundo o IBGE, a maior parte do corte da mata ocorreu
para a formação de pastos, áreas agrícolas e por conta da extração madeireira.
Desmatamento da Amazônia ao longo da história (em km2)

(Fonte: Sistema Prodes/Inpe)
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Com base no gráfico, analise as conclusões apresentadas pelo IBGE:
I. Há registro de um período de crescimento contínuo no desmatamento da Amazônia entre 1997 e 2004, quando a
taxa começou a cair e manteve tendência de queda.
II. O desmatamento na Amazônia brasileira segue tendência de queda nos últimos anos, mas ainda é “preocupante”.
III. Os picos de desmatamento na Amazônia ocorreram na década de 1990, passando apenas por tendência a queda no
século XXI.
Está(ão) de acordo com o enunciado apenas a(s) afirmativa(s):
A) I, II
B) III
C) I, III
D) I, II, III
E) N.R.A.
35) “Pedro Paulo Dias (PP) foi preso em setembro, durante a Operação Mãos Limpas, da Polícia Federal, juntamente
com outros 17 acusados de participação em uma organização criminosa que teria desviado recursos públicos do
Estado e da União.” Trata-se do governador do seguinte estado:
A) Amazonas.
B) Amapá.
C) Maranhão.
D) Pará.
E) Roraima.
CONHECIMENTOS LOCAIS
36) “Poço Redondo possui grande riqueza histórica e arquitetônica, destacando-se várias obras, como a igreja
construída na segunda metade do século XIX, mas que tem na sua fachada principal, voltada para o rio São Francisco, a data de 1947, provavelmente o ano em que foi reformada. Possui imagens de Nossa Senhora da Conceição
e de Santo Antônio em madeira e, também, de Nossa Senhora do Rosário e de São Sebastião. Um antigo
confessionário em madeira e palhinha também atrai a atenção dos visitantes.” O enunciado trata-se da igreja:
A) São Francisco.
D) Nossa Senhora do Rosário.
B) Nossa Senhora da Conceição.
E) São Sebastião.
C) Santo Antônio.
37) “Localizada no Vale do Rio Jacaré, na encosta de paredões abruptos de formação rochosa de quartzo, que oscila
entre 80 a 100 metros de altura, torna-se um espetáculo durante o período de chuvas, devido ao regime do Rio
Jacaré ser pluvial. O atrativo tem uma altura de aproximadamente 15 metros de queda d’água, e o lago formado
pela água escura tem uma profundidade de 10 metros. A largura chega a 35 metros. É propícia para banho,
porém com certo cuidado devido às pedras em volta da cachoeira.” A afirmativa trata-se do seguinte ponto
atrativo de Poço Redondo:
A) Cachoeira do Bom Jardim.
D) Cachoeira de Nossa Senhora da Conceição.
B) Cachoeira da Fumaça.
E) Quedas do São Francisco.
C) Quedas de Curralinho.
38) Antes de sua emancipação, Poço Redondo pertencia a que município de Sergipe?
A) Porto da Folha.
D) Monte Alegre de Sergipe.
B) Canindé de São Francisco.
E) Nossa Senhora Aparecida.
C) Gararu.
39) Acerca da Serra da Guia localizada próxima a divisa dos Estados de Sergipe e Bahia, analise:
I. A cobertura vegetal apresenta aspectos peculiares, destacando-se por estar numa área de preservação ecológica
natural de Mata Atlântica e Cerrado, com grande preservação de espécies nativas.
II. A trilha tem início na Fazenda Guia e, durante o percurso, pode-se observar algumas nascentes, vários mirantes
naturais e uma igrejinha.
III. A Serra é considerada um dos pontos mais altos do Estado de Sergipe.
IV. Durante muito tempo, serviu de refúgio de escravos negros, fugidos do cativeiro, sendo que, até hoje, a população
conserva os hábitos e costumes do antigo Quilombo.
Estão corretas apenas as afirmativas:
A) I, II, IV
B) II, III
C) II, III, IV
D) I, II
E) I, II, III, IV
40) O monumento a Lampião (imagem abaixo), grande líder do Cangaço no Brasil, que foi morto aos 40 anos na
Grota de Angico, neste município, informa que o histórico personagem nasceu em Vila Bela, Pernambuco, que
hoje recebe o nome de:
A) Petrolina.
B) Salgueiro.
C) Paulista.
D) Garanhuns.
E) Serra Talhada.
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