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Cargo: SARGENTO – PRAÇA COMBATENTE e MÚSICO
Disciplina: HISTÓRIA DA PARAIBA
Questão

Justificativa

19 - X / 13 - Y / 11 - Z Após a análise dos recursos a banca esclarece que o conteúdo cobrado na questão 19, está
previsto no edital: “A fundação da Paraíba, As expedições de conquista da Paraíba (15741585) e Os europeus na Paraíba”. Lembrando que o processo de colonização da Paraíba: é
que as vilas foram surgindo, tendo assim sofrido diversas influências históricas, também
contidas no conteúdo programático. Temos aqui o nome das Vilas e um pouco de sua
formação e história que relaciona com o conteúdo programático do edital. Sendo elas: PILAR:
o início de seu povoamento aconteceu no final do século XVI, quando fazendas de gado
foram encontradas pelos holandeses. Hoje uma cidade sem muito destaque na Paraíba, que
foi elevada à vila em 5 de janeiro de 1765. SOUSA: hoje a sexta cidade mais populosa do
Estado e dona de um dos mais importantes sítios arqueológicos do país (Vale dos
Dinossauros), Sousa era um povoado conhecido por "Jardim do Rio do Peixe". Em 1730, já
viviam aproximadamente no vale 1468 pessoas. Sousa foi elevada à vila com o nome atual
em homenagem ao seu benfeitor, Bento Freire de Sousa, em 22 de julho de 1766. Sua
emancipação política se deu em 10 de julho de 1854. CAMPINA GRANDE: sua colonização
teve início em 1697. O capitão-mor Teodósio de Oliveira Ledo instalou na região um povoado.
Campina foi elevada à freguesia em 1769, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição.
Sua elevação à vila com o nome de Vila Nova da Rainha deu-se em 20 de abril de 1790. SÃO
JOÃO DO CARIRI: tendo sida povoada em meados do século XVII pela enorme família Cariri
que povoava o sítio São João, entre outros, esta cidade que atualmente não se destaca muito
à nível estadual foi elevada à vila em 22 de março de 1800. Sua emancipação política é
datada de 15 de novembro de 1831. POMBAL: no final do século XVII, Teodósio de Oliveira
Ledo realizou uma entrada através do rio Piranhas. Nesta venceu o confronto com os índios
Pegas e fundou ali uma aldeia que inicialmente recebeu o nome do rio (Piranhas). Devido ao
sucesso da entrada não demorou muito até que passaram a chamar o local de Nossa
Senhora do Bom Sucesso, em homenagem a uma santa. Em 1721 foi construída no local a
Igreja do Rosário, em homenagem à padroeira da cidade considerada uma relíquia história
nos dias atuais. Sob força de uma Carta Régia, datada de 22 de junho de 1766, o município
passou a se chamar Pombal, em homenagem ao famoso Marquês de Pombal. Foi elevada à
vila em 3/4 de maio de 1772, data hoje considerada como sendo também a da criação do
município. AREIA: conhecida antigamente pelo nome de Bruxaxá, Areia foi elevada à
freguesia com o nome de Nossa Senhora da Conceição pelo Alvará Régio de 18 de maio de
1815. Esta data é considerada também como a de sua elevação à vila. Sua emancipação
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política deu-se em 18 de maio de 1846, pela lei de criação número 2. Hoje, Areia se destaca
como uma das principais cidades do interior da Paraíba, principalmente por possuir um
passado histórico muito atraente.
20 - X / 12 - Y / 16 - Z Para atender ao princípio da transparência, a questão será anulada por apresentar
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problemas em sua elaboração.
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