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VALSINHA 
 

(Buarque, Chico) 

 

Um dia ele chegou tão diferente 

Do seu jeito de sempre chegar 

Olhou-a de um jeito muito mais quente 

Do que sempre costumava olhar 

E não maldisse a vida tanto 

Quanto era seu jeito de sempre falar 

E nem deixou-a só num canto 

Pra seu grande espanto 

Convidou-a pra rodar 

Então ela se fez bonita 

Como há muito tempo 

Não queria ousar 

O seu vestido decotado 

Cheirando a guardado 

De tanto esperar 

Depois os dois deram-se os braços 

Como há muito tempo 

Não se usava dar 

E cheios de ternura e graça 

Foram para a praça 

E começara a se abraçar 

E aí dançaram tanta dança 

Que a vizinhança toda despertou 

E foi tanta felicidade 

Que toda a cidade 

Se iluminou 

E foram tantos beijos loucos 

Tantos gritos roucos 

Como não se ouvia mais 

Que o mundo compreendeu 

E o dia amanheceu em paz. 

                                                                                                                
 

 
Responda de acordo com o texto acima: 
 

“E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de 

sempre falar”, revela que: 
 

a) O personagem tinha o hábito de se maldizer e 

reclamar; 

b) O personagem estava sempre de bem com a 

vida; 

c) Às vezes o homem falava com saudade de sua 

infância; 

d)  Muitas vezes o homem chorava de tanta 

tristeza; 

e) As alternativas a e c estão corretas. 

 

 

“E nem deixou-a só num canto”... Esse verso 

denuncia que: 

a) O personagem procurava preservar sua mulher 

de preocupações; 

b) O personagem era sempre atento às 

necessidades de sua amada; 

c) Há muito tempo o homem havia deixado de dar 

atenção a sua mulher; 

d) Não havia indiferença no relacionamento do 

casal; 

e) As alternativas a e b estão corretas. 

                                                                                                               

 

 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras são 

paroxítonas: 

a) Lâmpada, festival, motorista; 

b) Além, prejuízo, óleo; 

c) Atenção, mesa, menina ; 

d) Garota, salário, justiça; 

e) Matemática, claro,saúde. 

                                                                                                                

 

A separação silábica está correta em: 
 

a) Carro-ça, ci- ú –me; 

b) Ba-ú, pi-a; 

c) Sa  - a – ra , o – ptar; 

d) Sé – ri –e, á – gu – a; 

e) Pa – ra – guai; ca – de – i – ra. 

                                                                                                               

 

 

Pode-se classificar como substantivo próprio qual 

das palavras abaixo 

a) Cidade; 

b) Estrela; 

c) País de Gales; 

d) Água; 

e) Vento.     

                                                                                                     

LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Nas alternativas abaixo há apenas uma que 

apresenta um substantivo primitivo, qual? 

a) Mar; 

b) Aguaceiro; 

c) Marujo; 

d) Noitada; 

e) Diarista.                                                                                                       

 

 

São substantivos biformes: 

a) O cliente, a cliente; 

b) O Gato, a gata; 

c) A criança; o individuo; 

d) Onça macho, onça fêmea; 

e) O diplomata, a diplomata.                                                                                                                

 

 
Na frase: ..............homens fizeram...............muros 

que cercavam ..........casa.  

Completando corretamente os espaços em branco 

apenas com artigos definidos temos: 

a) Um, o, a; 

b) Os, os, a; 

c) Uma, um, uma; 

d) O, um, uma; 

e) Uma, o, uma.                                                                                                            

 

 
Das alternativas abaixo apenas uma apresenta 

predicado nominal, qual? 

a) Maria e Teresa estão sempre juntas; 

b) Todo dia Jandira come uma laranja. 

c) João precisa de muito tempo para estudar. 

d) Quem espera que a vida seja feita de ilusão?  

e) Hoje nasceu uma criança na fazenda.                                                                                                               

 

 
Está na voz passiva a frase: 

a) A pesquisa foi feita por Letícia; 

b) Ângelo lê Inocência; 

c) Marlene estudará o tema; 

d) Letícia fez a pesquisa; 

e) A quadrilha assaltou o banco. 

 
 
 

                                                                                                            

 

 

 
 

Sobre a Segurança no Trabalho, é falso afirmar: 

 

a) O conjunto de medidas que são adotadas 

visando minimizar os acidentes de trabalho, 

doenças ocupacionais, bem como proteger a 

integridade e a capacidade de trabalho do 

trabalhador. 

b) É um conjunto de normas que tem como objetivo 

a prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, de modo a tornar 

compatível permanentemente o trabalho com a 

preservação da vida e a promoção da saúde do 

trabalhador. 

c) A segurança do trabalhador faz com que a 

empresa se organize, aumentando a 

produtividade e a qualidade dos produtos, 

melhorando as relações humanas no trabalho.  

d) A ausência de medidas de segurança, pois nem 

todas as empresas têm obrigação de cuidar de 

seus profissionais, eles é que devem se 

precaver. 

e) Quando há medidas de prevenção para a 

segurança no trabalho as pessoas trabalham 

melhor, pois sabem que estão protegidas. 

 

 

 

Acidente de trabalho é aquele que acontece no 

exercício do trabalho a serviço da empresa, 

provocando lesão corporal ou perturbação funcional 

podendo causar morte, perda ou redução 

permanente ou temporária, da capacidade para o 

trabalho. 

Não pode ser considerado como acidente de 

trabalho:  

 

a) Acidente que acontece quando você está 

prestando serviços por ordem da empresa fora 

do local de trabalho; 

b) Acidente que acontece quando você estiver em 

casa no seu dia de descanso;  

c)  Acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o 

trabalho ou do trabalho para casa; 

d) Doença profissional (as doenças provocadas 

pelo tipo de trabalho);  

e) Doença do trabalho (as doenças causadas 

pelas condições do trabalho).  

                                                                                                                

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 
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Acidente de trabalho ocorre pela ausência de 

medidas de segurança no trabalho. Os acidentes de 

trabalho devem-se principalmente a duas causas:  
 

I. Ato Inseguro – que é o ato praticado pelo 

homem, em geral consciente do que está 

fazendo, que está contra as normas de 

segurança. São exemplos de atos inseguros: 

subir em telhado sem cinto de segurança contra 

quedas, ligar tomadas de aparelhos elétricos 

com as mãos molhadas e dirigir a altas 

velocidades; 

II. Condição Insegura – que é a condição do 

ambiente de trabalho que oferece perigo e ou 

risco ao trabalhador. São exemplos de 

condições inseguras: instalação elétrica com fios 

desencapados, máquinas em estado precário de 

manutenção, andaime de obras de construção 

civil feitos com materiais inadequados; 

III. Trabalho Perigoso – que é o trabalho 

reconhecidamente tido como  perigoso ou muito 

difícil. São exemplos de trabalhos perigosos: 

trabalhar com o uso de escadas, serras elétricas, 

energia elétrica, animais ferozes e indomáveis. 

 

Marque a alternativa certa: 

 

a) I e II estão corretas 

b) I e III estão corretas 

c) A II e a III estão corretas 

d) Apenas a I está correta 

e) Apenas a III está correta  

                                                                                                               
 

 
 

Hoje, mais do que em qualquer tempo, as pessoas 

passaram a ficar expostas com mais freqüência e 

precisam se expressar bem para participar das 

reuniões, apresentar e defender projetos, lançar 

produtos, negociar, dar entrevistas, enfim, 

necessitam se comunicar em praticamente todas as 

atividades.  

 

Identifique a alternativa que apresenta um elemento 

que leva a uma boa comunicação. 

a) Falar as palavras rapidamente e com má 

articulação das frases; 

b) Usar uma postura deselegante e gesticulação 

defeituosa; 

c) Falar sem olhar para a outra pessoa, 

pronunciando mal as palavras; 

d) Não responder quando solicitado, ou responder 

de modo grosseiro; 

e) Responder prontamente e de forma bem 

humorada, mesmo que o outro tenha sido 

grosseiro.                                                                                                             

 

 

A comunicação deficiente normalmente pode ser 

confundida com a falta de competência profissional. 

No caso do profissional da vigilância escolar, é 

necessário que ele tenha atributos específicos, já 

que ele lida diretamente com o público.  

Marque a opção que mostra o que não pode 

acontecer com a comunicação destes profissionais. 

a) Dizer bom dia a todos que chegam e de 

preferência com um sorriso; 

b) Estar bem apresentável, usando roupas limpas e 

passadas; 

c) Usar um tom de voz alto, passando a impressão 

de que ele é que manda ali; 

d) Ser gentil, solícito e bem educado com todos, 

inclusive com os alunos; 

e) Dar atenção às pessoas que se dirigem a ele;      

                                                                                                          
 

 

Marque uma opção que não traz uma atribuição dos 

vigias escolares: 

a) Desempenhar a função com zelo, presteza, 

competência, assiduidade, pontualidade, senso 

de responsabilidade, discrição e honestidade; 

b) Acatar as orientações dos superiores e tratar 

com urbanidade e respeito os funcionários da 

unidade escolar e os usuários dos serviços 

educacionais; 

c) Auxiliar a realização de solenidades, 

comemorações e outras atividades realizadas na 

unidade escolar; 

d) Vigiar cuidadosamente toda área da unidade 

escolar sob sua responsabilidade; 

e) Estar presente durante em todas as reuniões 

promovidas na escola, especialmente as 

realizadas com os pais e mestres; 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 
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Leia com atenção e marque com V as respostas 

verdadeiras e com F as falsas. Em seguida, informe 

a seqüência correta. 

Espera-se que o vigia da Escola: 

I- Permita a entrada de pessoas nas dependências 

da unidade escolar, somente após identificação; (    ) 

II- Esteja bem atento para que as dependências da 

unidade escolar não sejam danificadas; (  ) 

III - Abra e feche a unidade escolar nos horários 

determinados pelo diretor escolar, 

responsabilizando-se pelas chaves; (   ) 

V- Execute a limpeza das dependências da unidade 

escolar, inclusive dos banheiros.(   ) 

A sequência correta é: 

a) V,V,F,F 

b) V,V,V,F 

c) V,F,V,F 

d) F,V,F,V 

e) F,V,V,F 

                                                                                                                
 
O perfil do vigia da escola exige que ele seja 

PREVENTIVO/OSTENSIVO, isso significa: 

a) Atributo para que o vigilante esteja posicionado 

em local visível ao público em geral, a fim de 

evitar a ação de delinqüentes, manter a 

integridade patrimonial e dar segurança às 

pessoas. 

b) Atributo que lhe permite ficar parado em seu 

posto e só sair de lá quando solicitado pelo 

diretor; 

c) Atributo que lhe obriga revistar todas as pessoas 

que visitarem a escola, para constatar se estão 

armadas ou não; 

d) Atributo relacionado à desenvoltura corporal, 

com aprimoramento físico, domínio de defesa 

pessoal e capacitação para o uso proporcional 

da força física; 

e) Atributo que mostra ser possuidor de um perfil 

psicológico adequado ao desempenho do 

serviço de vigilante.                                                                                                                

 

 
As atribuições da profissão de vigia exigem que ele:  

I- Conheça os DIREITOS HUMANOS – respeito à 

dignidade da pessoa humana, compromisso que o 

Brasil assumiu perante a comunidade internacional e 

princípio constitucional de prevalência dos direitos 

humanos. 

II- Tenha boas RELAÇÕES PÚBLICAS – qualidade 

de interação com o público, urbanidade, 

sociabilidade e transmissão de confiança, 

priorizando o atendimento adequado às pessoas 

com deficiência. 

III- Possua HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL – certeza 

de não ser possuidor de doença física ou mental que 

impossibilite de exercer com eficiência suas 

atribuições. 

Marque a resposta certa: 

a) Apenas a alternativa I esta correta 

b) Apenas a alternativa II está correta 

c) Apenas a alternativa III esta correta 

d) As alternativas I, II e III estão corretas 

e) As alternativas I e II estão corretas  

                                                                                                                

 

 

São manifestações essenciais para a disciplina no 

trabalho, EXCETO:  

a) A obediência pronta às ordens dos superiores 

hierárquicos;  

b) A dedicação parcial ao serviço; 

c) A colaboração espontânea à disciplina coletiva e 

à eficiência da instituição;  

d) Consciência das responsabilidades; 

e) A rigorosa observância das prescrições 

regulamentares. 

  

 

 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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O conceito de hierarquia é amplamente aplicado à 

gestão das organizações para designar a cadeia de 

comando que se inicia nos gestores de topo e segue 

até aos trabalhadores não gestores, passando 

sucessivamente por todos os níveis da estrutura 

organizacional. É, portanto, através da hierarquia 

que se estabelecem as relações de autoridade 

formal entre superiores e subordinados e que é 

definida a estrutura organizacional em qualquer 

organização, inclusive das escolas, neste caso é 

correto afirmar que: 

 

a) Cada funcionário é subordinado do elemento 

que lhe está imediatamente acima; 

b) A pessoa que possui a maior posição na escala 

hierárquica da escola é o Supervisor; 

c) Na escola não existe hierarquia, todos tem a 

mesma função; 

d) Só os alunos devem obedecer a direção, os 

funcionários não têm essa necessidade.  

e) Quando os gestores exigem respeito a 

hierarquia eles estão desrespeitando os 

funcionários.  

                                                                                                              
 

 
Na convivência em grupo, algumas regras devem 

ser obedecidas. Identifique a resposta que diz o que 

não pode ser feito por um membro de grupo no 

trabalho; 

 

a) Respeitar o próximo como ser humano 

b) Controlar as suas reações agressivas evitando 

ser indelicado ou irônico. 

c) Evitar “pular” por cima de seu chefe imediato; 

d) Evitar tomar a responsabilidade atribuída a 

outro, a não ser a pedido deste; 

e) Lembrar que você sempre tem razão e que os 

outros devem respeitar isso.  

 

 

 

                                                                                                              
 

Muitos chefes promovem reuniões com os 

funcionários para ouvir suas opiniões, para fazer 

reclamações ou simplesmente para avaliar o 

trabalho do mês. Numa reunião com o chefe e os 

colegas você deve: 

a) Ouvir cuidadosamente o que os outros dizem; 

b) Interromper quem estiver com a palavra; 

c) Fugir das discussões; 

d) Levantar sempre que sentir necessidade; 

e) Fumar quando sentir vontade.  

 

 

No relacionamento com os colegas e chefe, você 

precisa: 

a) Saber calar e saber falar; 

b) Falar francamente; 

c) Impor sua verdade para que todos saibam quem 

é você. 

d) Estar sempre sorridente; 

e) Procurar adaptar-se a personalidade de cada 

um;                                                                                                                

 

 

Assinale a alternativa que não se refere 

corretamente ao termo PATRIMONIO PUBLICO: 

a) Patrimônio público é definido como o conjunto de 

bens e direitos de valor econômico, artístico, 

estético, histórico ou turístico, pertencentes aos 

entes da administração pública direta e indireta.  

b) Segundo a definição da lei, o que caracteriza o 

patrimônio público é o fato de pertencer ele a um 

ente público – a União, um Estado, um Município, 

uma autarquia ou uma empresa pública, por 

exemplo. 

c) Patrimônio público é o conjunto de bens e direitos 

que pertence a todos e não a um determinado 

indivíduo ou entidade. 

d) O patrimônio público não tem um titular 

individualizado ou individualizável – seja ele ente da 

administração ou ente privado – sendo, antes, de 

todos, de toda a sociedade. 

e) Como o Patrimônio Público não é de ninguém não 

precisa de cuidados, qualquer um pode usar como 

bem entender.                                                                                                                

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/gestao.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/estruturaorganizacional.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/estruturaorganizacional.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/autoridade.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/estruturaorganizacional.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/subordinado.htm
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A efetiva responsabilização penal, civil e 

administrativa daqueles que causam lesão ao 

patrimônio público é fundamental para a proteção e 

preservação do patrimônio público, e deve ser 

sempre perseguida, seja pelos próprios órgãos da 

Administração Pública, seja pelo Ministério Público, 

por meio de ações penais, ações de improbidade 

administrativa, processos administrativos e ações 

civis de ressarcimento de danos. A função do vigia 

escolar é cuidar para que a preservação aconteça, 

por que: 

a) A escola é um órgão público  

b) A escola é particular 

c) A escola é dos  alunos 

d) A escola não é de ninguém  

e) A escola é da prefeitura 

                                                                                                                
 

 
De acordo com os Princípios de Comunicação 

Interpessoal, cada pessoa que passamos a 

considerar, portanto, o interlocutor, troca 

informações baseadas em seu repertório cultural, 

sua formação educacional, vivências, emoções, toda 

a "bagagem" que traz consigo. Uma vez transmitida 

a informação, o receptor a processa e, segundo seus  

objetivos transforma-a em conhecimento. O 

importante na comunicação interpessoal é o cuidado 

e a preocupação dos interlocutores na transmissão 

dos dados ou das informações em questão para que 

se obtenha o sucesso no processo desejado. Indique 

os elementos da comunicação, associando a seu 

significado: 

(1) emissor, (2) mensagem, (3 )receptor, (4)canal, 

(5)feedback 

(  )pessoa que  recebe a mensagem 

(  )meio utilizado para enviar a mensagem 

(  )pessoa que envia a mensagem 

(  )informação transmitida 

(  )resposta a mensagem transmitida 

 

A seqüência correta é: 

a) 3,4,5,2,1 

b) 3,4,1,2,5 

c) 3,2,1,4,5 

d) 3,5,1,2,4 

e) 3,2,5,4,1 

                                                                                                                
 

 
 

Ética e disciplina no trabalho são atributos 

fundamentais na profissão do vigia, pois agindo 

eticamente ele consegue: 

a) Conquistar e conservar a cooperação e a 

confiança dos companheiros de trabalho; 

b) Manter o respeito e a amizade dos alunos e da 

comunidade; 

c) Fazer com que os colegas façam suas tarefas, 

quando estiverem muito ocupados; 

d) Contar as irregularidades apenas aos 

companheiros de turmas; 

e) Nenhuma das respostas acima está correta. 

                                                                                                               
 

 
 
A conduta é a maneira como o vigia se porta e como 

ele representa a Escola em que ele trabalha. 

Podemos citar como conduta positiva que o mesmo 

deve ter, EXCETO: 

a) Responsabilidade: honestidade, vivacidade, 

lealdade e inteligência; 

b) Zelo: é aquele que tem interesse pelo seu 

trabalho e pelo trabalho de seus colegas; 

c) Atitudes: O interesse no trabalho é elevado 

quando se pensa e se vive cada aspecto do 

trabalho: vigilância, proteção e prevenção; 

d) Bebidas Alcoólicas: Não deve ingerir bebida 

alcoólica, independente do grau ou quantidade, 

quando em serviço; 

e) Limpeza do posto: Deve ser mantido sempre 

limpo e em ordem; 

 

 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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Higiene pessoal é uma necessidade de todos os 

profissionais. É preciso ter hábitos de higiene, para 

criar uma imagem positiva. Não é considerado 

higiene pessoal?  

a) Cabelos cortados, bem lavados e penteados; 

b) Falar sempre baixo e pausadamente; 

c) Orelhas limpas e barba bem feita; 

d) Escovar sempre os dentes; usar desodorante de 

aroma suave 

e) Mãos limpas, unhas cortadas e bem limpas; 

 

 

                                                                                                            
 

QU 
 

Manoel comprou dois frascos de essência: um de 

baunilha, com 48ml, e outro de damasco, com 34ml. 

Ele usou essas essências para fazer 14 bolos, 7 de 

baunilha e 7 de damasco. Em cada bolo de baunilha 

usou 2 colheres de essência, e em cada bolo de 

damasco usou 1 colher. Ao final, sobrou a mesma 

quantidade de essência nos 2 frascos. Quantos 

mililitros da essência cabiam na colher? 

a) 5ml 

b) 4ml 

c) 3ml 

d) 2ml 

e) 6ml                                                                                                          

 

 

O custo de um produto de uma indústria é dado pela 

fórmula C = 5,70 + 2,50x, na qual c é o custo do 

produto e x é o número de unidades produzidas. 

Determinando o valor de 1000 unidades desse 

produto e o valor do custo de uma unidade desse 

produto é dado por: 

a) R$ 2406,80 e R$ 9,60 

b) R$ 2505,70 e R$ 8,20 

c) R$ 2506,80 e R$ 6,80 

d) R$ 2802,20 e R$ 8,50 

e) R$ 2508,50 e R$ 8,80                                                                                                        

 

 

 

Para equilibrar uma balança de 2 pratos, é 

necessário colocar em um dos pratos 6 objetos com 

massa de 3 quilos cada um. Tratando-se de objetos 

com massa de 2 quilos cada um, quantos desses 

objetos serão necessários? 

a) 9 

b) 12 

c) 15 

d) 18 

e) 8                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             

 

 

 

                                                                                                

QUESTÃO 30 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

RASCUNHO 

QUESTÃO 31 
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Marcos está numa fila para andar na roda-gigante de 

um parque de diversões, e há 52 pessoas na sua 

frente. A cada 5 minutos, sobe nessa roda um grupo 

de 25 pessoas. Essa roda dá uma volta a cada 30 

segundos. Se ele começar a girar agora, quanto 

tempo Marcos ficará na fila até chegar sua vez de 

subir na roda gigante? 

a) 8 min. 

b) 10min 

c) 18min 

d) 12min 

e) 15min                                                                                                          

 

 

Num concurso, os candidatos fizeram provas em 

dois dias. Eles foram colocados em classes de 32 

lugares. No primeiro dia sobrou apenas uma classe 

incompleta, que ficou com 22 candidatos. No 

segundo dia faltaram mais 44 candidatos e também 

ficou apenas uma classe incompleta. Com quantos 

candidatos ficou essa classe? 

a) 2 

b) 10 

c) 12 

d) 20 

e) 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

Ribeira do Piauí – PI faz parte da Microrregião 

Piauiense do: 

a) Alto Médio Gurgueia 

b) Alto Médio Parnaíba 

c) Alto Médio Canindé 

d) Alto Parnaíba Piauiense 

e) Baixo Médio Gurgueia 

                                                                                                          

 

 

Segundo José Vieira Camelo Filho (Zuza), em livro 

de sua autoria, o município de Ribeira do Piauí 

resultou da divisão do município de São João do 

Piauí em cinco cidades, em 1996, por motivos 

políticos. O livro que aborda o conhecimento 

histórico acima relatado tem como título: 
 

a) "Espírito Santo: um pontinho do Brasil que não 

pode ser apagado" 

b) "Espírito Santo: um pedacinho do Brasil que não 

pode ser apagado" 

c) “Ribeira do Piauí: um pontinho do Brasil que não 

pode ser apagado" 

d) “Ribeira do Piauí: um pedacinho do Brasil que 

não pode ser apagado" 

e) “Um pedacinho do Piauí” que não pode ser 

apagado” 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

RASCUNHO 

RASCUNHO 

CONHECIMENTOS LOCAIS 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE o município de 

Ribeira do Piauí ocupa uma área territorial de: 

 

a) 890,670 km² 

b) 790,670 km² 

c) 690,678 km² 

d) 990,678 km² 

e) 890,678 km² 

                                 

                                                                       

 

 

Sabendo que Ribeira do Piauí ocupa a 

181ª(centésima octogésima primeira) primeira 

posição de cidade mais populosa no estado do Piauí 

é correto afirmar que encontra-se nesta posição por 

ter uma população de: 
 

a) 3.103 habitantes 

b) 5.200 habitantes 

c) 3.800 habitantes 

d) 4.800 habitantes 

e) 4.103 habitantes                                                                                                          

 

 

Sobre o clima e vegetação do município de Ribeira 

do Piauí é correto: 

 

a) Possui clima tropical com estação seca e 

vegetação de caatinga arbórea e arbustiva. 

b) Possui clima tropical com estação chuvosae 

vegetação de caatinga arbórea e arbustiva. 

c) Possui clima tropical com estação seca e 

vegetação de cerrado arbustivo e mata dos 

cocais. 

d) Possui clima tropical com estação seca e 

vegetação de mata dos cocais. 

e) Possui clima tropicalsemi-árido com estação 

chuvosa e vegetação de caatinga arbórea e 

arbustiva. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




