
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI
Concurso Público para o Provimento do cargo de

LAÇADOR
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve receber do fiscal o material abaixo:
a) Este caderno com 40 (quarenta) questões objetivas;
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova;
2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do CARTÃO-
RESPOSTA.
3) O candidato só poderá entregar sua prova após 01 (uma) hora do início da mesma.
4) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. 
5) O candidato não poderá sair com o seu caderno de questões. 
6) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no segundo dia útil após a realização das mesmas, no endereço 
eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h;
7) Quando terminar sua  prova  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA, entregue ao Fiscal o Caderno de Questões e sua 
Folha de Resposta contendo sua assinatura.
8)  Será excluído do certame:
a) Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas ou relógios com a função de calculadora, bem como de rádios 
gravadores, de “headphones”, de telefones celulares ou de fontes de consulta de qualquer espécie;
b) For surpreendido em conversa com outros candidatos;
c) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o Cartão-Resposta;
d) Deixar de assinar o Cartão-Resposta;
e) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova.
f)  Rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma o cartão resposta.
g) Pintar a parte superior do cartão resposta (inscrição e cargo).
9) Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e 
em hipótese alguma poderá ser substituído.
10)Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); 
somente  uma responde adequadamente  ao quesito proposto.  Você deve assinalar  apenas uma alternativa para cada 
questão: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta; também 
serão nulas as marcações rasuradas.
11)No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 
preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex: 
12)Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre as questões e conteúdo das 
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
13) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 
rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do 
certame.

.........................................................................................................................................................................................................
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01.

Parque  Nacional  de  Sete  Cidades:  situado  181 
quilômetros  a Norte  de  Teresina,  o Parque Nacional  de 
Sete Cidades é um dos pontos turísticos do Estado mais 
visitados  durante  o  ano.  Apesar  de  o  Parque  estar 
encravado  nos  Municípios  de  Piracuruca  e  Brasileira,  a 
cidade de Piripiri é a principal via de acesso, através das 
rodovias  federais  BR 222,  trecho Piripiri-Fortaleza  e BR 
343, a qual liga Teresina a Parnaíba. O Parque fica a 21 
km de Piripiri, mas em suas imediações  há hospedagem 
dotada de boa infra-estrutura para atender ao visitante. O 
Município de Piripiri integra o circuito turístico do Parque 
Nacional  de  Sete  Cidades,  o  qual  é  composto  de 
paisagens  fantásticas e  de  monumentos  geológicos 
estranhos e belos.  

(RODRIGUES, Joselina Lima Pereira. Geografia e História do Piauí. 
Teresina: 2007. p. 286).

01.  Pelo  que  informa  o  texto  (Texto  01),  e  apenas  em 
razão de o que informa o texto (Texto 01), pode-se afirmar 
que:

a) O Parque Nacional de Sete Cidades está cravado em 
Piracuruca  e  Brasileira,  tendo  a  sua  maior  parte  no 
Município de Piracuruca.
b)  O  Parque  fica  a  mais  de  20  km  do  Centro  de 
Piracuruca.
c) O Parque é mais próximo do Centro de Piracuruca que 
do Centro de Brasileira.
d)  O Parque é mais próximo do Centro de Piripiri que do 
Centro de Piracuruca.
e) A BR-222 e BR-343 cortam o Município de Piripiri.

02. No texto (Texto 01), sem prejuízo do sentido que tem o 
vocábulo,  a  palavra  “fantásticas”,  destacada  no  texto, 
pode ser substituída pelo vocábulo.

a) imaginárias
b) belas
c) pródigas 
d) extraordinárias 
e) utópicas.

03. Pelo que diz o texto (Texto 01), pode-se concluir que:

I. o que é estranho não pode ser belo.
II.  a expressão destacada “a qual” pode ser substituída, 
pelo vocábulo que, sem que seja modificado o sentido do 
texto. 
III.  O vocábulo destacado “há” pode ser substituído pelo 
vocábulo “existe”.
IV. O vocábulo  suas,  destacado no texto,  se reporta ao 
Município de Piripiri.
V. O Parque Nacional de Sete Cidades integra o circuito 
turístico de Piripiri.  

Assinale:

a) se apenas uma das assertivas acima é correta.
b) se apenas duas das assertivas acima são corretas.
c) se apenas três das assertivas acima são corretas.
d) se apenas quatro das assertivas acima são corretas.
e) se todas as assertivas acima são corretas.

04. O vocábulo “geológicos”, destacado no texto (Texto 01), 
leva acento. Assinale a alternativa que contém o vocábulo 
acentuado em razão da mesma regra gramatical que obriga 
o vocábulo “geológicos” ser acentuado.

a) carácteres
b) famílias 
c) turísticos 
d) núpcias 
e) secretárias

05. Assinale,  dentre as alternativas seguintes,  aquela que 
apresenta um assunto abordado no texto (Texto 01)

a)  a  forma  geométrica  dos  monumentos  geológicos  do 
Parque Nacional de Sete Cidades.
b) a conservação das BRs 222 e 343.
c)  a  importância  econômica  do  Parque  Nacional  de  Sete 
Cidades para a economia de Piripiri.
d) a infra-estrutura das pousadas e/ou hotéis nas cercanias 
do Parque.
e) o volume de turistas que visitam o Parque por ano.

06. Na  frase  “O  Município  de  Piripiri  integra  o  circuito 
turístico do Parque Nacional de Sete Cidades” (Texto 01), a 
palavra em destaque tem a seguinte divisão silábica: cir-cui-
to. 
Assinale,  dentre  as  alternativas  seguintes,  aquela  que 
apresenta  o  vocábulo  com  a  divisão  silábica  posta 
INCORRETAMENTE.

a) ex-ce-to 
b) su-ces-são
c) adi-vi-nho.
d) pi-au-í 
e) a-ni-nhar 

Texto 02. 
Leia atentamente o texto seguinte

Depois de muito tempo longe de sua cidade natal, em razão 
de suas atividades profissionais,  aquele engenheiro,  louco 
de saudades, retornou à sua encantada Floriano, a Princesa 
do  Sul,  para  ele  um  chão  sagrado,  um  pedaço  de  terra 
cravada na grande curva do Rio Parnaíba. 
Como se  degustando a  cidade,  a percorreu  quase toda, 
deste as margens do Rio, de onde avistou outras ruas do 
Maranhão, até o Morro da Guia.  Lá, no santuário que ali 
existe,  exorcizou todos  os  monstros que,  contra  a  sua 
ferrenha vontade, povoaram sua alma nos tempos em que



andou distante e, aos pés da Santa Cruz, agradeceu aos 
Céus  ter  retornado  à  sua  cidade,  cidade  dos  seus 
verdadeiros amores. 
Saindo  da  capela  onde  rezara,  olha,  lá  do  alto,  a  sua 
cidade e, lembrando-se de versos imortais, exclama:
– A minha sombra há de ficar aqui.  

(Pardal de Castro. Memórias de um florianense)   

07.   As  palavras  “monstros”  e  “verdadeiros”,  em 
destaque  no  texto  (Texto  02),  classificam-se, 
respectivamente, na morfologia, como:

a) Numeral e adjetivo
b) Substantivo e preposição
c) Adjetivo e adjetivo
d) Substantivo e adjetivo.
e) Substantivo e substantivo.

08. Dentre as alternativas seguintes, assinale aquela que 
NÃO substitui,  sem prejuízo  no  sentido  do  texto  (Texto 
02), o vocábulo “exorcizou”, em destaque,   

a) expulsou 
b) conjurou
c) exorcismou 
d) libertou
e) afugentou 

09.  Você  deve ficar  atento  para  não grafar  palavras  de 
forma  incorreta.  Observe  as  alternativas  seguintes. 
Assinale  aquela  cujo  vocábulo  está  escrito  de  forma 
INCORRETA.

a) caixa
b) enxurrada
c) espertesa
d) hálito
e) feliz.

10.  No  texto  (Texto  02),  o  vocábulo  degustando é 
associado:

a) à audição.
b) ao olfato.
c) à visão.
d) ao paladar.
e) ao tato.

MATEMÁTICA

11. Maria comprou quatro dúzias de ovos para fazer seis 
bolos e distribuiu estes ovos igualmente para cada bolo. A 
quantidade de ovos em cada bolo é:
a)Três
b)Seis
c)Oito
d)Doze 

e)Trinta e seis

12. Pedro comprou uma calça por R$ 43,00 e uma camiseta 
por R$ 21,00. Para pagar a compra, deu ao caixa da loja R$ 
80,00. Assim, Pedro recebeu de troco:

a) R$ 27,00
b) R$ 18,00
c) R$ 9,00
d) R$ 16,00
e) R$ 4,00

13. Tenho de pagar duas dívidas, uma de R$ 85,80 e outra 
de R$ 82,70. Tenho em mãos R$ 200,00. Sobram-me ainda:

a) R$ 22,50
b) R$ 41,50
c) R$ 18,50
d) R$ 21,50
e) R$ 31,50

14. Um  pipoqueiro  fez  450  sacos  de  pipocas  doces  e 
vendeu 1/5 desses sacos, assim o pipoqueiro vendeu:

a) 100 sacos
b) 35 sacos
c) 90 sacos
d) 50 sacos
e) 75 sacos

15. O dobro de vinte subtraído do triplo de sete é igual :

a) 20
b) 18
c) 17
d) 15
e) 19

16.  Um  aparelho  de  som  está  sendo  vendido  em  três 
pagamentos  iguais  de  130  reais.  Márcia  comprou  esse 
aparelho em prestações. Caso Márcia tivesse comprado o 
aparelho à vista, teria gasto apenas 340 reais. O desconto 
que ela teria obtido, em reais, seria de:

a) 30
b) 40
c) 50
d) 60
e) 70

17. Pedro comprou certa quantidade de figurinhas. Marcela 
comprou  um  quarto  da  quantidade  que  Pedro  comprou. 
Juntos,  eles  compraram 20 figurinhas.  Neste  caso,  Pedro 
comprou:

a) 4 figurinhas
b) 5 figurinhas
c) 10 figurinhas



d) 12 figurinhas
e) 16 figurinhas

18. Fábio gosta muito de brincar de adivinhações. Ele tem 
um álbum com um milhar, seis centenas, duas dezenas e 
quatro unidades de adivinhações. Sua irmã Fernanda tem 
a metade das dele. Para que os dois juntos somem três 
mil adivinhações, faltam-lhes:

a) 464 adivinhações
b) 396 adivinhações
c) 669 adivinhações
d) 533 adivinhações
e) 423 adivinhações

19.  A  área  de  um determinado  quadrado  mede  25cm2. 
Dobrando-se a medida do lado desse quadrado, sua nova 
área, em cm2, será:

a) 80
b) 50
c) 32
d) 100
e) 128

20.  Um  espetáculo  tem  início  às  17h  e  26min.  Dura 
exatamente 2h e 19min. O término deste espetáculo será 
às:

a) 19h e 25min
b) 19h e 15min
c) 20h e 55min
d) 19h e 35min
e) 19h e 45min

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.Uma técnica correta de lavagem das mãos considera:

a) Molhar as mãos e antebraços com água.
b) Lavar com sabão, massageando bem as mãos e 
antebraços.
c) Lavar e enxaguar bem as mãos e antebraços dentro de 
uma bacia.
d) Secar as mãos naturalmente ou com papel toalha 
descartável.
e) Após a lavagem das mãos fazer aplicação de solução 
ou gel à base álcool 70%.

22. O uso de luvas de borracha é indispensável para 
proteção do trabalhador. Elas devem ser utilizadas no 
desempenho das seguintes tarefas:

a) Limpeza dos sanitários e áreas de lixo;
b) Manipulação de produtos químicos.
c) Coleta e transporte de lixo e outros resíduos;
d) Higienização dos tambores e contentores de lixo;
e) Em todas as situações citadas acima.

23. O que significa a placa de identificação abaixo?

a) Produtos comercializados naquele local.
b) Proibido o depósito destes materiais neste lugar.
c) Símbolos da reciclagem por material.
d) Objetos novos prontos para o consumo.
e) Embalagens que devem ser devolvidas ao fabricante.

24. Sobre produtos químicos não é correto afirmar:

a) Todo produto químico é perigoso.
b)  Produtos  químicos  só  causam  problemas  quando 
ingeridos.
c) Todo produto químico deve ser guardado em local seguro.
d) O produto químico deve ser guardado em sua embalagem 
original.
e) Em caso de contato de produto químico com os olhos, 
lavar  os  mesmos  em  água  corrente  e  procurar  ajuda 
especializada.

25.  A  maioria  dos  produtos  de  limpeza  possue  na  sua 
composição  elementos  que  prejudicam  a  natureza.  Sobre 
produtos de limpeza que não prejudicam a natureza, analise 
as afirmativas abaixo.

I-O  vinagre  é  um  excelente  desengordurante  e  pode  ser 
considerado um produto de limpeza ecologicamente correto. 

II-Uma  solução  de  óleo  de  cozinha  e  álcool,  em  partes 
iguais, é utilizada para limpeza de objetos de alumínio.

III-Para  retirar  ferrugem de talheres  e  peças  de  alumínio, 
basta esfregá-los com um pouco de suco de limão e uma 
palha de aço.

Marque a alternativa correta

a) Apenas a afirmação I é falsa.
b) As afirmações I e III são falsas.
c) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.
d) Todas as afirmações são verdadeiras.
e) Todas as afirmações são falsas.

26.  Observe os símbolos de produtos químicos e perigosos 
representados abaixo e responda:



        
            I                            II                         III
         
(   ) Materiais corrosivos.
(   ) Gases tóxicos.
(   ) Gases inflamáveis.

Agora marque a alternativa correta.

a) I,II,III
b) II,I,III
c) III,I,II
d) III,II,I
e) II,III,I 

27.  Equipamento  de  proteção  individual  (EPI)  é  todo 
dispositivo  de  uso  individual  utilizado  pelo  empregado, 
destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 
segurança e a saúde no trabalho.  Qual  das alternativas 
abaixo NÃO apresenta um destes equipamentos.

a) 

b)

c)

d)

e)

28. O que significa a placa de sinalização abaixo:

a) Terreno com rachaduras.
b) Risco de choque elétrico.

c) Descida de escada.
d) Proibido produzir chamas.
e) Risco de explosão.

29. Das alternativas abaixo, qual não apresenta uma peça 
metálica muito utilizada na união e fixação dos mais diversos 
elementos de uma máquina.

a) Correia.
b) Porca.
c) Parafuso.
d) Arruela.
e) Rosca.

30. Observem a imagem abaixo:

Que figuras geométricas formam este desenho?

a) Quadrados, retângulos e esferas.
b) Retângulos, losangos e círculos.
c) Triângulos, retângulos e círculos.
d) Losangos, quadrados e triângulos.
e) Triângulos, quadrados e Retângulos.

31.  Um funcionário inicia seu trabalho no turno da tarde às 
15:00 h. Quando saiu de casa seu relógio marcava a hora 
mostrada abaixo. 

Analise a informação acima e marque a resposta correta.

a) O funcionário está atrasado 18 minutos.
b) Faltam 32 minutos para a hora de entrar no trabalho. 
c) O funcionário está atrasado 32 minutos.
d) Faltam 3 minutos para as 15:00 h.
e) O funcionário tem 28 minutos para chegar ao trabalho.

32.  Para o laçador chegar até o boi  em que direções ele 
deve andar:
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a) Segue em frente, dobra à direita, dobra à direita, dobra 
à  direita,  dobra  à  direita,  dobra  à  esquerda,  dobra  à 
esquerda, dobra à esquerda, dobra à esquerda.
b)  Segue em frente,  dobra  à  direita,  dobra  à esquerda, 
dobra  à  direita,  dobra  à  esquerda,  dobra  à  esquerda, 
dobra à esquerda, dobra à direita.
c) Segue em frente, dobra à esquerda, dobra à esquerda, 
dobra à esquerda, dobra à direita, dobra à direita, dobra à 
esquerda, dobra à esquerda.
d) Segue em frente, dobra à direita, dobra à direita, dobra 
à esquerda, dobra à esquerda, dobra à esquerda, dobra à 
direita, dobra à esquerda.
e)  Segue em frente,  dobra  à  esquerda,  dobra  à  direita, 
dobra  à  esquerda,  dobra  à  esquerda,  dobra  à  direita, 
dobra à esquerda, dobra à direita.

33.  O  município  de  Piripiri  pertence  à  microrregião  do 
Baixo Parnaíba Piauiense. Se sairmos de Piripiri pela sua 
região oeste que municípios encontraremos:

a) Brasileira e Piracuruca.
b) Barras e Batalha.
c) Pedro II e Olho D’agua. 
d) Capitão de Campos e Cocal de Telha.
e) Brasileira e Pedro II.

34. A corda é um instrumento de trabalho para o laçador. 
Antes  e  depois  de  usá-la  ele  deve  revisá-la  de  forma 
minuciosa. Que cuidados um laçador deve ter com a corda 
utilizada no seu trabalho.

a) Deixar a corda arrastar pelo chão assim ela fica mais 
maleável.
b) Após utilizar, deixar a corda secar pendurada e exposta 
ao sol.
c) Depois de usar as cordas e antes de guardá-la, remover 
todos os nós.
d) Lavar as cordas com produto alvejante para mantê-las 
sempre limpas.
e) Todas as alternativas anteriores estão erradas.

35.  Higiene  pessoal  é  um  conjunto  de cuidados  que  a 
pessoa deve ter com a saúde, para que seu corpo fique 
longe  de  bactérias  e  vírus  que  estão  presentes  em 
diversos  atos  do  nosso  dia  a  dia  e,  também  é 
indispensável  no  ambiente  de  trabalho.  Faz  parte  do 
conceito de higiene pessoal:

a)  Higiene  corporal  e  bucal:  tomar  banho  e  escovar  os 
dentes diariamente.
b) Usar roupas e calçados limpos.
c)  Cabelos  cortados  e  lavados  pelo  menos  2  vezes  por 
semana. 
d)  Usar  perfumes  bem  cheirosos  para  disfarçar  outros 
odores.
e)  Higiene das  axilas  com uso freqüente  de  desodorante 
para evitar odores desagradáveis.

36. A data da fundação da cidade de Piripiri, data na qual é 
comemorado o “aniversário” do Município é:

a) 04 de agosto
b) 04 de julho
c) 04 de outubro
d) 16 de outubro
e) 12 de outubro 

37.  Saindo,  por  via  rodoviária,  de  Piripiri  com  destino  a 
Pedro II, você percorre:

a) apenas a BR-222
b) apenas a BR-343
c) a BR 222 e a BR 402
d) a BR 343 e a BR 404
e) dependendo do percurso, pode percorrer a BR 222, a BR 
343 e a BR 402.

38.  Denomina-se  Extrativismo  um  conjunto  de  atividades 
econômicas relacionadas à coleta ou extração de recursos 
naturais  do  meio  ambiente.  No  município  de  Piripiri,  em 
termos econômicos, o extrativismo mais importante para o 
município se reporta:

a) ao babaçu
b) ao tucum
c) à madeira, comercializada na forma de lenha
d) castanha de caju
e) à carnaúba

39. O Município de Piripiri, ao Sul, faz fronteira com:

a) Pedro II e Capitão de Campos 
b) Pedro II e Domingos Mourão
c) Pedro II e Lagoa do São Francisco
d) Capitão de Campos e Boa Hora
e) Batalha e Brasileira.

40. É ponto turístico e/ou cultural de Piripiri, EXCETO:

a) Sítio Arqueológico de Buriti dos Cavalos
b) Parque Municipal Cachoeira da Conceição
c) Açude Grande 
d) Memorial Expedito Resende    
e) Biblioteca Municipal “Casa das Letras”
  






