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

OFFICE BOY
  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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EM BRANCO

INSCRIÇÃO:
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o seguinte texto:

O aumento no número de acidentes de trânsito 

• 40 mil e 610
• Esse foi  o número de brasileiros que perderam a 

vida em acidentes de trânsito em 2010.
• Em 2009, haviam sido 37 mil 594 vítimas fatais.
• Ou  seja,  nesse  período  o  total  de  mortes  em 

acidentes subiu 24 por cento.
• A  maior  parte  das  ocorrências  foi  registrada  na 

região  Norte (53%),  seguida  do  Nordeste (48%), 
Centro-Oeste (22%), sul (17%) e Sudeste (10%).

• Em nível mundial, estamos atrás apenas da Índia, 
China, EUA e Rússia.

• Perguntar-se-á: - qual a “contribuição” do Piauí para 
essa estatística?

(Portal www.cidadeverde.com. Novembro/2011)

Com  base  no  texto  acima,  responda  às  três  questões 
seguintes.

1.  Da leitura do texto,  observa-se, no terceiro parágrafo, 
existência de uma expressão muito comum no jornalismo 
nacional, mas que, à luz da norma culta, é

a) um pleonasmo vicioso
b) um barbarismo
c) um solecismo
d) uma impropriedade textual
e) uma ambiguidade

2. No todo, o texto:

a)  Informa  que  o  Brasil  não  é  o  campeão  mundial  em 
acidentes fatais no trânsito.
b) apresenta coerência narrativa
c) Informa qual o número de mortes no trânsito Estado do 
Piauí.
d) Informa, explicitamente,  o crescimento absoluto e em 
porcentagem do número de mortes no Brasil, entre 2009 e 
2010.

e) apresenta, segundo a norma culta, a grafia de uma das 
regiões  geográficas  do  Brasil  grafada  de  forma 
equivocada. 

3. No texto, há vocábulos proparoxítonos. O número de 
vocábulos proparoxítonos, distintos, encontrados no texto é 
igual a:

a) 2 
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

4. Assinale a alternativa na qual há palavra(s) grafada(s) 
INCORRETAMENTE.

a) paraquedas – quatorze – cético – aterrizar 
b) aterrissar – gérmen – enfarto – cociente 
c) omoplata – hipócrita – cataclismo – adivinhar 
d) arriar – desapercebido – experto – paço 
e) jiló – exceção – fascínora – beneficiente

5.  A pessoa quando se casa procura logo uma boa  casa 
para morar. 
As classes gramáticas das palavras em destaque, na ordem, 
são:

a) verbo e substantivo, respectivamente
b) substantivo e substantivo, respectivamente
c) substantivo e advérbio, respectivamente.
d) verbo e adjetivo, respectivamente.
e) substantivo e pronome, respectivamente.

6.  Dentre  as  frases  seguintes,  indique  aquela  que  NÃO 
atende às normas da concordância nominal:

a) Segue anexas às revistas o recibo.
b) Era velho o carro e a buzina
c) Eram novos o jumento e a cangalha
d) Ele anotou correto as mensagens
e) A melancia custou caro, mas o vendedor falou que era 
barata.   

7. Assinale, dentre as alternativas seguintes, aquela em que 
todos os vocábulos NÃO apresentam erros de acentuação.

a) reféns – joquei – jesuita – Iguaçu
b) chinês – cafeina – fuzíl – idolatra   
c) sótão – ítem – modêlo – viúvo 
d) burguês – Paissandú – cardíaco – equilibrio
e) mandi – cajuí – pequi – bacuri 

8. Na frase “Nazaré das Farinhas é uma cidade distante de 
Piripiri, mas, mesmo longe, precisaremos ir até lá”, os dois 
vocábulos grifados são:

a) parônimos
b) complementares

http://www.cidadeverde.com/
http://www.cidadeverde.com/porteira/colunaporteira_txt.php?id=37898


c) sinônimos
d) conclusivos
e) homônimos

9.  Considerando  que,  nas  alternativas  seguintes, 
associado  a  cada  palavra  há  um  vocábulo  ou  uma 
expressão sinônimo, indique a alternativa correta.

a) censo = juízo // empossar = formar poças 
b) taxa = tributo // incerto = duvidoso 
c) experto = inteligente // esperto = perito
d) descriminar = distinguir // imergir = vir à tona 
e) emigrar = entrar (no País) // dispensa = cômodo 

10. Em coluna social da revista Caras, lê-se:

Com exceção de Maria, todos os participantes do BBB 11  
compareceram à festa junina, na Ilha de Caras.

A expressão “com exceção de”, sem alteração de sentido, 
pode ser substituída por:

a) apenas
b) mesmo sem
c) não obstante
d) menos
e) até sem

MATEMÁTICA

11.  Anastácia  comprou  três  dúzias  de  ovos  para  fazer 
quatro bolos e distribuiu estes ovos igualmente para cada 
bolo. A quantidade de ovos em cada bolo é:

a)Três
b)Seis
c)Nove
d)Doze 
e)Trinta e seis

12.  Manoel  comprou  uma  calça  por  R$  53,00  e  uma 
camiseta por R$ 21,00. Para pagar a compra, deu ao caixa 
da loja R$ 80,00. Assim, Manoel recebeu de troco:

a)R$ 27,00
b)R$ 18,00
c)R$ 9,00
d)R$ 6,00
e)R$ 4,00

13. Tenho de pagar duas dívidas, uma de R$ 75,80 e outra 
de  R$  92,70.  Tenho  em  mãos  R$  150,00.  Faltam-me 
ainda:

a)R$ 2,50
b)R$ 4,50
c)R$ 8,50
d)R$ 12,50

e)R$ 18,50

14. Um pipoqueiro fez 450 sacos de pipocas doces e 580 
sacos de pipocas salgadas. Vendeu 336 sacos de pipocas 
doces e 265 sacos de pipocas salgadas. A quantidade de 
sacos de pipoca que sobraram foi de:

a)114
b)315
c)429
d)694
e)765

15.  Para  assistir  a  uma partida  de  futebol,  os  torcedores 
foram classificados por idade conforme a tabela:

Idade Homens Mulheres
Menor que 20 anos 9.375 3.426
Entre 20 a 35 anos 12.680 4.500
Maior que 35 anos 5.032 769

O número de torcedores (homens e mulheres) com 20 ou 
mais anos de idade era:

a)17 118 
b)17 712
c)18 481
d)22 981
e)23 750

16.  Um aparelho de televisão 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. Felipe gosta muito de brincar de adivinhações. Ele tem 
um álbum com um milhar, sete centenas, três dezenas e 
oito unidades de adivinhações. Sua irmã Fernanda tem a 
metade das dele. Para que os dois juntos somem três mil 
adivinhações, faltam-lhes:

a)393 adivinhações
b)696 adivinhações
c)869 adivinhações
d)933 adivinhações
e)1023 adivinhações

19.  A  área  de  um determinado  quadrado  mede  16cm2. 
Dobrando-se a medida do lado desse quadrado, sua nova 
área, em cm2, será:

a)8
b)24
c)32
d)64
e)128

20.  Um  espetáculo  tem  início  às  19h  e  36min.  Dura 
exatamente 1h e 49min. O término deste espetáculo será 
às:

a)20h e 25min
b)20h e 45min
c)20h e 65min
d)21h e 15min
e)21h e 25min

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.  (Raciocínio  Lógico).  Na  Fazenda  do  Zé  Nonato,  no 
povoado Amolar, em Floriano(PI), ele cultiva manga para 
exportação.  Ele tem duas espécies de manga plantadas 
naquele  sítio,  a  manga  A e  a  manga  B,  as  quais  têm 
produções diferentes entre si. Zé Nonato observou que a 
produção de quatro mangueiras da espécie  A mais três 
mangueiras da espécie B, no intervalo de cinco anos, tem 
produção  equivalente  àquela  de  três  mangueiras  da 
espécie A mais cinco mangueiras da espécie B, em quatro 
anos. 
Zé Nonato conclui que a produção da espécie A é:

a) 60% da produção da espécie B.
b) 35% da produção da espécie B
c) 10% a maior que a produção da espécie B.
d) 62,5% da produção da espécie B.
e) 20% menor que a produção da espécie B.

22. (Raciocínio lógico). Anagrama de “argentino”

a) portenho
b) ignorante

c) argênteo
d) pampa
e) sul-americano

23. Você, Office Boy da prefeitura de Piripiri, interessado na 
votação da divisão dos royalties do petróleo (pré-sal), deseja 
encaminhar  uma  correspondência  a  um  determinado 
deputado federal. Ao encaminhar o envelope ao deputado 
federal, a identificação do mesmo deverá começar por

a) A Sua Excelência o Senhor
b) A Vossa Senhoria
c) Ao Digníssimo Deputado
d) Ilustríssimo Senhor Deputado
e) Ao Senhor Deputado.

24.  Analise  as  definições  e/ou  conceitos  seguintes, 
referentes às correspondências no âmbito da Administração 
Pública.

I. Atestado [Administrativo] é o ato pelo qual a Administração 
comprova  um  fato  ou uma  situação  de  que  tenha 
conhecimento por seus órgãos competentes.

II.  Carta:  é  correspondência  de  caráter  menos  formal,  se 
compara ao ofício.

III.  A  correspondência  oficial  utilizada  para  comunicações 
sigilosas entre setores da Administração Pública recebe o 
nome de memorando.

IV.  Circular  é  o  ato  administrativo,  para  correspondência 
interna  e  externa,  dirigida,  ao  mesmo  tempo,  a  vários 
setores da Administração Pública e/ou a terceiros.

Assinale:

a) se todas as assertivas acima são corretas.
b) se, dentre as assertivas acima, apenas uma é correta.
c) se, dentre as assertivas acima, apenas duas são corretas.
d) se, dentre as assertivas acima, apenas três são corretas.
e) se todas elas são incorretas.

25.  Observe  a  figura  ao 
lado,  na  qual  se  observa 
uma  série  de  quatro 
figuras,  formadas  por  um 
certo  números  de 
quadradinhos.

Continuando-se  a  série,  a  6.ª  figura  será  formada  por 
quantos quadradinhos?

a) 30
b) 28



c) 72
d) 56
e) 42

26. É Correspondência oficial, de caráter interno, enviada, 
simultaneamente,  a  diversos  destinatários,  com  texto 
idêntico,  transmitindo  informações,  instruções,  ordens, 
recomendações ou esclarecimentos.

O texto acima se refere: 

a) à certidão
b) à portaria
c) ao ofício
d) à carta
e) Nenhuma das anteriores

27.  É  correspondência  de  caráter  oficial,  equivalente  à 
carta comercial. É dirigido por um funcionário a outro, da 
mesma  ou  de  outra  categoria,  bem  como  por  uma 
repartição  a  uma  pessoa  ou  instituição  particular,  ou, 
ainda, por instituição particular ou pessoa a uma repartição 
pública. A redação deste tipo de correspondência requer 
certo grau de formalidade.

O texto acima se refere:

a) ao memorando
b) ao ofício 
c) ao atestado
d) à carta oficial
e) à portaria

28. “Objeto de correspondência pré-pago, com caráter de 
mensagem  atual  e  pessoal,  apresentado  em  impresso 
específico  da  ECT  (Empresa  Brasileira  de  Correios  e 
Telégrafos),  sob  a  forma  de  única  folha  de  papel  que, 
convenientemente  dobrada,  adquire  o  formato  de  um 
envelope. É um produto pré-pago; É válido em qualquer 
época, mesmo que ocorra reajuste tarifário; Reúne papel 
de carta, envelope e selo em uma só peça e é indicado 
para a postagem de malas diretas ou cartas comerciais.”

O texto  acima se  refere  a  um tipo de correspondência, 
sendo um dos serviços prestados pelos Correios. Trata-se 

a) do Aerograma Nacional
b) do Aerograma Regional
c) do Aerograma Personalizado
d) da Carta Social
e) ao Aviso de Resposta.

29.  Denomina-se  SEDEX  o  serviço  de  encomenda 
expressa de documentos (correspondência) e mercadorias 
prestados  pela  Empresa  Brasileira  de  Correios  e 
Telégrafos  (ECT).  Assinale,  dentre  as  alternativas 
seguintes,  aquela  que,  em  relação  ao  SEDEX,  é 
INCORRETA.

a) Tem abrangência nacional
b)  O SEDEX possui  entrega domiciliar,  em dias  úteis,  de 
segunda a sexta, em todos os municípios do Brasil.
c)  Não sendo encontrado o destinatário,  é  realizado mais 
duas tentativas de entrega.
d) Em relação à correspondência a ser encaminhada nos 
termos de SEDEX, é vedada a coleta domiciliar.
e) O SEDEX admite a postagem de objetos com peso até 30 
kg.

30. São atributos positivos do Office Boy, EXCETO:

a) agilidade
b) usar chavões
c) ter autonomia
d) empatia
e) ter percepção 

31. Analise as assertivas seguintes:

Compete ao setor de Protocolo da Prefeitura de determinado 
município:
I. Apenas controlar e providenciar a recepção, a tramitação e 
a expedição de documentos.
II. Padronizar as correspondências oficiais e atos normativos 
da Administração Municipal.
III.  Elaborar  política  de  documentação,  garantindo  a 
recuperação  da  informação,  o  acesso  ao  documento  e  a 
preservação de sua memória.
IV. Fixar critérios e normatizar os procedimentos da gestão 
documental.
V.  Manter  o  intercâmbio  com  as  Unidades  Operativas, 
visando à integração e uniformização das atividades.
VI.  Elaborar,  atualizar,  orientar  e  aplicar  a  tabela  de 
temporalidade de documentos.

Assinale:

a)  se,  dentre  as  assertivas  acima,  apenas  cinco  são 
corretas.
b)  se,  dentre  as  assertivas  acima,  apenas  quatro  são 
corretas.
c) se, dentre as assertivas acima, apenas três são corretas.
d) se, dentre as assertivas acima, apenas duas são corretas.

e) se, dentre as assertivas acima, todas são corretas.

32. (Raciocínio Lógico) Observe a figura seguinte, na qual 
está representada uma tabela, com cinco das seis células 
preenchidas



A célula  em aberto  deve  ser  preenchida  pelo  que  está 
disposto na alternativa: 

a) PPP
b) PPPP
c) PPPPP
d) PPPPPP
e) PPPPPPPP

33.  “É uma área de reservas petrolíferas encontrada  
sob uma profunda camada de rocha salina, que forma  
uma  das  várias  camadas  rochosas  do  subsolo  
marinho. Estas reservas petrolíferas encontradas no litoral 
do Brasil são as mais profundas em que já foi encontrado 
petróleo em todo o mundo. Representam também o maior 
campo petrolífero já encontrado em uma profunda região 
abaixo das camadas de rochas salinas.”
O  texto  acima  se  reporta  a  um  tema  que  tem  sido 
destaque  na  imprensa  do  Estado  do  Piauí  nos  últimos 
tempos. Assinale qual

a) reservas petrolíferas
b) camada petrolífera
c) pré-sal
d) royalties do petróleo
e) bacia petrolífera do litoral.

34.  Dia  05  de  dezembro  de  2011  foi  encerrado  o 
Campeonato Brasileiro de Futebol (Brasileirão). Sagrou-se 
campeão nacional o Corinthians Paulista, vice-campeão o 
Vasco  da  Gama,  terceiro  colocado  o  Fluminense  e  na 
quarta  posição  o  Flamengo.  O  artilheiro  desse 
campeonato nacional foi

a) Fred – do Fluminense
b) Borges – do Santos
c) Leandro Damião – Internacional
d) Borges – do Vasco
e) Deivid – do Flamengo

35. “É  organização  fundada  sobre  uma  ordem  de 
prioridade entre os elementos  de um conjunto  ou sobre 
relações de subordinação entre os membros de um grupo, 
isso no âmbito da Administração Pública.”
Tal  conceito  acima transcrito  está  associado ao  que se 
conhece como:

a) Administração Pública
b) coordenação
c) organograma público
d) relação funcional 
e) hierarquia funcional

36.  O Município  de  Piripiri(PI)  tem sua  origem ligada à 
Igreja Católica, pois “foi  por volta de 1.855 que o Padre 
Francisco Domingos de Freitas e Silva dividiu suas terras 

em  pequenos  lotes,  oferecendo-os  às  pessoas  que 
quisessem residir na localidade, nascendo, assim, a futura 
cidade” de Piripiri. A religiosidade, até a presente data, é 
um traço do município, que tem por padroeira:

a) Nossa Senhora das Dores
b) Nossa Senhora dos Remédios
c) Nossa Senhora do Carmo
d) Nossa Senhora da Graça
e) Nossa Senhora do Amparo  

37. Segundo o IBGE, a população de Piripirí é próxima de 
(.......1......)  habitantes,  ocupando  uma  área  próxima  de 
(....2....)km².  As  duas  lacunas  são  preenchidas, 
corretamente, pelos dados postos, na ordem, na alternativa

a) 70.000 – 1.200,00
b) 65.000 – 1.800,00
c) 59.000 – 1.300,00 
d) 61.000 – 1.400,00 
e) 58.000 – 1.500,00 

38.  Indique,  dentre  as  alternativas  seguintes,  a  cultura 
(lavoura)  permanente  de  maior  representatividade 
econômica para o Município de Piripirí (PI).
a) laranja
b) banana
c) castanha de caju
d) manga
e) côco-da-baía.

39. Dentre as lavouras temporárias, indique a alternativa que 
aponta aquela de maior representatividade econômica para 
o Município de Piripiri

a) feijão
b) mandioca
c) milho
d) cana-de-açúcar
e) melancia.

40.   Indique,  dentre as alternativas seguintes,  aquela que 
relaciona  município  piauiense  que  NÃO  está  cravado  na 
mesma  microrregião  geográfica  na  qual  se  encontra  o 
Município de Piripiri(PI).

a) Capitão de Campos
b) Porto
c) Madeiro
d) Matias Olímpio
e) Joca Marques. 






