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

SEGURANÇA
  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

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:

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


a) parônimos
b) complementares
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.  Zé Maria nasceu em 20 de dezembro  de 1999.  Na 
presente  data,  segundo  o  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente (ECA), Zé Maria:

a) é uma criança.
b) é um adolescente.
c) é um jovem.
d)  pode  ser  um  adolescente  aprendiz,  com  direitos 
trabalhistas e previdenciários garantidos.

e) dentre as quatro alternativas acima, três são corretas.

22. NÃO é  medida  preventiva  para  diminuir  acidentes  de 
trabalho.

a) revisar periodicamente os extintores
b) sinalização da empresa
c) campanha de prevenção de acidentes
d) uso correto do crachá 
e) uso de EPI  

23. NÃO constitui direito de um servidor público que exerce 
o cargo de agente de segurança:

a) seguro-desemprego.
b) adicional de um terço na remuneração ao gozar férias.
c) remuneração por serviço extraordinário.
d) aposentadoria.
e) remuneração do trabalho noturno superior ao diurno.

24. Para o exercício da profissão, o vigilante patrimonial e 
responsável  por  transferência  de  valores  preencherá  os 
seguintes requisitos:

I. ser brasileiro.
II. ter idade mínima de 21 (vinte e um anos).
III.  ter  instrução  correspondente  à  antiga  quarta  série  do 
primeiro grau.
IV. ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e 
psicotécnico.
V. Não ter antecedentes criminais registrados.
VI.  ter  sido aprovado,  em curso de formação de vigilante, 
realizado  em  estabelecimento  com  funcionamento 
autorizado nos termos da lei.
VII. estar quite com as obrigações eleitorais e militares.

Assinale:

a) se, dentre as assertivas acima, três são corretas e quatro, 
incorretas.
b) se, dentre as assertivas acima, quatro são corretas e três, 
incorretas.
c) se, dentre as assertivas acima, cinco são corretas e duas, 
incorretas.
d) se, dentre as assertivas acima, seis são corretas e uma, 
incorreta.
e) se todas são corretas.

25. No que se refere ao vigilante patrimonial e responsável 
por transferência de valores, pode-se afirmar que:

I.  lhe  é  assegurado  uniforme  às  expensas  da empresa a 
qual é vinculado.
II.  lhe  é  assegurada  prisão  especial  (mesmo  sem  ter 
formação superior) por ato decorrente do serviço
III.  lhe  é assegurado  seguro  de  vida individual,  feito  pela 
empresa empregadora.



IV. Será permitido ao vigilante, quando em serviço, portar 
revólver  de  calibre  38  (apenas)  e  utilizar  cassetete  de 
madeira ou de borracha.
V.  Os vigilantes,  quando empenhados em transporte  de 
valores,  poderão  também  utilizar  espingarda  de  uso 
permitido, de calibre 12, de fabricação nacional ou não.

Assinale:

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

26. Um  adolescente,  nascido  em  julho  de  1995,  foi 
apreendido em flagrante, por agentes da Polícia Militar, na 
cidade  de  Teresina,  em  dezembro  de  2011,  portando 
1.200g para fins de tráfico. Conforme disciplina o ECA, e 
pelo que apresenta a situação:

a) logo após a apreensão, o adolescente terá de ser, de 
imediato,  levado  à  presença  da  autoridade  policial 
competente.
b) se o adolescente não tiver advogado constituído, cabe 
ao  Ministério  Público,  por  intermédio  do  Promotor  da 
Infância  e  do  Adolescente,  processar  a  defesa  do 
adolescente.
c) o adolescente, conforme assegura o ECA, deverá ser 
conduzido  à  delegacia  em  compartimento  fechado  de 
viatura especial da Polícia.
d)  o  adolescente,  neste  caso,  poderá  cumprir  pena  por 
tráfico de drogas em estabelecimento prisional.
e) neste caso, em razão do tráfico de drogas, a internação, 
antes  da  sentença,  pode  ser  determinada  pelo  prazo 
máximo de oitenta e um dias.

27.  Algumas  condutas  podem provocar  a  demissão de 
qualquer  servidor  público,  seja  ele  Segurança  da 
Prefeitura ou exerça outro cargo qualquer. Indique, dentre 
as  alternativas  seguintes,  aquela  que  NÃO enseja 
demissão do servidor:

a) Ato de improbidade
b) Desídia administrativa
c) Abandono do cargo público
d)  Ausentar-se  do  serviço  sem  autorização  do  chefe 
imediato.
e) Insubordinação grave em serviço.

28.  Você,  Segurança  da  Prefeitura  Municipal  de  Piripiri, 
encaminha  uma  correspondência  notificando  uma 
ocorrência  em serviço  ao  Vereador  Fulano  de  Tal,  seu 

amigo de longas datas. O tratamento que você deve usar 
ao encaminhar a correspondência é:

a) A Vossa Excelência.
b) A Vossa Senhoria.
c) Ao Senhor Vereador
d) Ao Prezado Vereador Fulano de Tal
e) Ao Ilustríssimo Senhor Vereador.

29. Observe a figura seguinte, indicativa de um segurança 
empunhando um instrumento de defesa pessoal.

O instrumento da figura é conhecido especificamente como:

a) porrete
b) baioneta
c) cassetete 
d) taco
e) tonfa 

30. Analise as seguintes assertivas 

I.  Comunicação interpessoal  é o  método de comunicação 
que promove a  troca de  informações entre  duas ou  mais 
pessoas.
II. A Comunicação Verbal tanto pode ser oral quanto escrita.
III. São regras, dentre outras, de convivência e trato social 
do dia a dia para o servidor público (1) evitar cortar a palavra 
a  quem  fala;  (2)  evitar  o  ato  de  tomar  para  si  a 
responsabilidade atribuída a outro; (3) procurar a causa das 
suas  antipatias,  a  fim  de  vencê-las;  (4)  ser  modesto  nas 
discussões; (5) procurar definir bem o sentido das palavras 
no caso de discussões em grupo.
IV.  Denomina-se  hierarquia apenas  a  graduação  das 
diferentes  categorias  de  funcionários  de  uma  repartição 
pública.
V. Denomina-se boletim de ocorrência (BO) uma mera peça 
informativa a respeitos de dados relacionados com a prática 
de uma infração penal.
VI.  Abafamento,  resfriamento  e  isolamento  são  os  três 
métodos de extinção do fogo.

Estão corretas:

a) I, III e V, apenas
b) II, III, IV e VI, apenas
c) I, II, III e V, apenas 



d) I, II, III, IV, V e VI.
e) I, III, IV, V e VI, apenas.

31. Analise as seguintes assertivas

I.  A  Constituição  Federal  de  1988  estabelece  em  seu 
artigo  144  que:  A segurança  pública,  dever  do  Estado,  
direito  e  responsabilidade  de todos,  é  exercida  para  a  
preservação  da  ordem  pública  e  da incolumidade  das  
pessoas e do patrimônio....
II.  Medidas  de  Segurança  Estáticas são  barreiras  e 
equipamentos  utilizados  no sistema  de  segurança  que 
visam  inibir  e  impedir  ações  criminosas, bem  como 
garantir  maior  eficiência  da  atividade  de  vigilância 
patrimonial.
III.  Ao  atender  o  telefone  o  Segurança  não  deve  dizer 
“Alô”,  pois deve dizer o seu nome, seguido do nome do 
órgão (ou empresa), seguido do cumprimento oportuno.
IV.  Pára-raios,  aterramento  elétrico,  sinalização  de 
segurança,  óculos  de  proteção  são  exemplos  de 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC).
V.  O  Segurança,  ao  observar  uma  irregularidade,  deve 
apenas anotar no livro de ocorrências a irregularidade por 
ele constatada.
VI. Compete ao Presidente da República e ao Governador 
do  Estado  conceder  indulto  e  comutar  penas,  com 
audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.

Assinale:

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

32. Analise as assertivas seguintes:

I. A inexistência da CIPA (Comissão Interna de Prevenção 
de  Acidentes)  e  do  PPRA (Programa de  Prevenção  de 
Riscos  Ambientais)  são  as  duas  principais  causas  de 
acidentes de trabalho.
II.  A  CIPA,  dentre  outros  objetivos,  tem  o  objetivo  de 
requerer  à  direção  da  empresa  ou  às  autoridades 
superiores, medidas para reduzir o número de acidentes 
de trabalho.
III.  É  dever  do  segurança/vigilante  tomar  as  devidas 
precauções  para  que  nenhuma  saída  de  emergência 
(prevenção contra  incêndio) permaneça fechada à chave 
ou presa durante a jornada de trabalho.
IV.  Em  uma  repartição  pública  (assim  como  em  uma 
empresa  privada),  a  portaria  é  um  ponto  fixo  de 
segurança. 

Assinale :

a) se corretas I e II, apenas
b) se corretas I, II e III, apenas
c) se corretas III e IV, apenas.
d) se corretas II e III, apenas
e) se corretas II, III e IV, apenas 

33.  Você,  Segurança  da  Prefeitura  de  Piripiri,  flagra  um 
adolescente cometendo uma infração penal. Imediatamente 
você conduz o menor até a autoridade policial competente 
mais  próxima.  A  autoridade  policial  responsável  pela 
apreensão  do  adolescente  deixa  de  fazer  a  imediata 
comunicação à autoridade judiciária competente e à família 
do apreendido ou à pessoa por ele indicada. 

Essa  autoridade  policial  fica  sujeito  a  uma  pena  de 
detenção: 

a) de seis meses a um ano
b) de seis meses a dois anos
c) de um ano a dois anos
d) de seis meses a três anos
e) de um a quatro anos.

34. Você, Segurança da Prefeitura de 
Piripiri  (PI),  ao  prestar  serviço  em 
uma determinada  repartição  pública, 
verifica  que  determinado  material 
tem,  na  sua  embalagem  o  símbolo 
seguinte, representado ao lado.

Tal símbolo indica que este material é:

a) irritante
b) inflamável
c) altamente corrosivo
d) agressivo ao ambiente
e) explosivo

35. No  que  se  refere  ao  idoso,  conforme  comanda  o 
Estatuto do Idoso, analise as assertivas seguintes:

I. considera-se idoso aquele com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos.
II. O idoso não tem prioridade no recebimento da Restituição 
do Imposto de Renda.
III.  A participação dos idosos em atividades culturais e de 
lazer  será  proporcionada  mediante  descontos  de  pelo 
menos  50%  (cinqüenta  por  cento)  nos  ingressos  para 
eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer.
IV. O primeiro critério de desempate em concurso público 
será  a  idade,  dando-se  preferência  ao  de  idade  mais 
elevada.
V. O dia primeiro (1.º) de Maio é, preferencialmente, a data-
base dos aposentados e pensionistas.



VI. Aos idosos que não possuam meios para prover sua 
subsistência,  nem  de  tê-la  provida  por  sua  família,  é 
assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo.
VII.  Quem  desdenhar,  humilhar,  menosprezar  ou 
discriminar  pessoa  idosa,  por  qualquer  motivo,  comete 
crime sujeito a pena de reclusão de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano e multa.

Assinale:

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

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. 



                      






