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

FACILITADOR
  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

01. Analise o texto seguinte:

O  deputado  federal  Astrobaldo  Ferreira  recebeu  
ontem o prefeito Atarxérxes Coriolano em visita de  
cortesia,  onde conversaram  sobre  as  emendas  
destinadas a Teresina... (Texto transcrito do jornal Meio 
Norte, modificado)

Tendo  o  texto  acima  como  referência,  analise  as 
assertivas seguintes:
I.  Pelo  que  estabelece  a  norma  culta  da  Língua 
Portuguesa,  o  termo  em  destaque  está  posto 
incorretamente,  visto  que o  correto  seria  o  emprego do 
vocábulo aonde. 
II.  Pelo  que  estabelece  a  norma  culta  da  Língua 
Portuguesa,  o  termo  em  destaque  está  posto 
corretamente.
III.  O  termo  em  destaque,  posto  corretamente,  é  um 
advérbio de lugar.
IV.  No  texto  se  observa  uma  expressão  que  pode  ser 
entendida como um pleonasmo vicioso.

Assinale

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

Leia atentamente o texto seguinte, transcrito de jornal de 
Teresina(PI). Com fundamento no texto, responda às duas 
questões seguintes

O deputado  (.......)  anunciou  ontem na  Assembleia  
[Legislativa do Estado do Piauí]a preparação de um 
indicativo de projeto de lei que pretende apresentar  
nas  próximas  horas,  para  apreciação  da  Casa,  
proibindo a exigência de depósito financeiro, a título  
de  calção,  em hospitais da rede pública e privada,  
para  atendimentos  de  pacientes,  como  acontece  
atualmente. A ideia do parlamentar.....

02.  Pelo  que  está  posto  no  texto,  analise  as  seguintes 
proposições:
I. A linguagem utilizada indica a predominância da função 
conotativa ou informativa.

II. O texto informa que, no Piauí,  hospitais públicos exigem 
depósito  financeiro  antecipado  para  a  internação  de 
pacientes.
III. O termo Casa, no texto, poderia ser grafado com a inicial 
minúscula,  c,  pois  o  vocábulo  nomeia  um  substantivo 
comum. 
IV.  No  texto,  o  vocábulo  parlamentar tem  a  acepção  de 
adjetivo de dois gêneros.
V.  O  vocábulo  Assembleia,  no  texto,  tem  sua  acepção 
definida por derivação, por metonímia.

Assinale

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

03. No que tange ao vocábulo calção, utilizado no texto 
a)apresenta-se como um cacófato.
b)  indica  uma  soma,  em  dinheiro,  a  ser  depositada 
antecipadamente  por  paciente  ao  ser  internado  em  um 
hospital.
c) indica uma ambiguidade
d)  materializa  um  vício  de  linguagem  denominado 
barbarismo.
e) é uma palavra primitiva.

04. No que tange aos processos de formação de palavras, 
relacione  as  duas  colunas  seguintes,  A (indicando 
processos de formação dessas palavras) e B (com algumas 
palavras).

Coluna A Coluna B
1. derivação imprópria (    ) refazer
2. derivação parassintética (    ) âncora
3. aglutinação (    ) o fumar
4. primitiva (    ) repatriar
5. justaposição (    ) girassol
6. derivação prefixal (    ) petróleo

De cima para baixo, a sequência correta é:

a) 6 – 1 – 4 – 2 – 5 – 3 
b) 6 – 4 – 1 – 2 – 3 – 5  
c) 5 – 4 – 3 – 2 – 6 – 1
d) 6 – 4 – 1 – 2 – 5 – 3
e) 6 – 4 – 2 – 3 – 5 – 1  

05. Leia atentamente o texto seguinte, recortado de jornal de 
Teresina(PI), de 01 de novembro de 2011.



Com  fundamento  no  texto  colado,  analise  as  seguintes 
assertivas
I.  O  texto,  explicitamente, informa  que  o  Sr.  Gustavo 
Medeiros  deverá  ser,  em 2012,  candidato  a  prefeito  de 
União.
II. Pelo que informa o texto, o Sr. Gustavo Medeiros, ex-
prefeito de União, jamais mudou de partido político.
III.  Se o texto foi  escrito  atendendo as regras da nossa 
Gramática Normativa, o texto, informa, implicitamente, que 
o Sr. Gustavo Medeiros é o único ex-prefeito de União.
IV. Sem prejuízo das normas gramaticais, o vocábulo “há” 
pode ser substituído pelo vocábulo “existe”.
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, todas são corretas.
e) se nenhuma das assertivas acima é correta.

06.  Na  Língua  Portuguesa  nem  sempre  há 
correspondência entre sons e letras. Assim, uma mesma 
letra,  dependendo  da  sua  colocação  em  determinada 
palavra,  pode  representar  sons  distintos.  Dentre  as 
alternativas seguintes, indique aquela na qual a letra em 
destaque representa esse fenômeno:
a) eXperimento – eXaminar – tóXico   
b) Sábia – Sabiá – Sabia
c) desfaZer – traZer – Zelar
d) eXterno – enXame – meXer
e) caSa – abuSo –  trânSito    

07. Analise as sentenças seguintes, adaptadas do “Diário 
Irrefletido”, de Millôr Fernandes.
I. “Este País está dividido entre os cinicamente corruptos e 
os que não conseguem resistir à tentação”. Eis o porque 
de tantos desmandos.
II. Observo que “não há canalhas nos cemitérios”. Ao meu 
ver, a morte não extingue a canalhice.
III. Sempre que ouço alguém dizer que fulano comeu “o 
pão  que  o  diabo  amassou”,  tal  expressão  me  soa 
incompreensível,  pois em nenhum lugar da Bíblia ou da 
História se diz que o Diabo era padeiro.
IV.  Justiça  pode  ser  definida  como  “sistema  de  leis 
legalizando a injustiça”. Não sei porque esta insensatez.

Assinale:

a) se somente uma das assertivas acima apresenta erro de 
grafia.
b) se apenas duas das assertivas acima apresentam erros 
de grafia.
c) se apenas três das assertivas acima apresentam erros de 
grafia.
d) se todas as assertivas acima apresentam erros de grafia.
e) se todas as assertivas acima  não apresentam erros de 
grafia.  

08. Ao lado de cada oração posta a seguir, é associado o 
provável sujeito desta.
I.  Orlando Silva  e  Antônio  Palocci  foram “faxinados”  pela 
presidente Dilma. – sujeito composto.
II. São onze horas – sujeito indeterminado.
III. Nada o atrapalha – sujeito simples
IV. Falaram por ele os covardes – sujeito simples 
V. Vai fazer dois anos que Pedro e a filha viajaram – oração 
sem sujeito e oração com sujeito composto.
VI. Quantos vereadores chegaram? – sujeito composto.
Assinale
a) se apenas uma associação acima é incorreta.
b) se apenas duas das seis associações postas acima são 
incorretas.
c) se apenas três das seis associações postas acima são 
incorretas. 
d) se apenas quatro das seis associações postas acima são 
incorretas.
e) se apenas cinco das seis associações postas acima são 
incorretas.

09.  Aponte  a  alternativa  que,  segundo  a  norma  culta, 
apresenta equívoco de concordância.
a) A revista Caras custa caro.
b) Joana Machado é teimosa mesmo (Adriano, jogador do 
Corinthians) 
c)  Aquele  jogador  do  Corisabbá,  time  de  futebol  de 
Floriano(PI), recebeu o calção e a chuteira novos.
d) É necessário certeza.
e) Ele pediu emprestado cem reais.

10.  Na oração “Os dois deram um abraço amigo ao filho” 
observa-se a figura de linguagem denominada

a) litotes.
b) catacrese.
c) sinestesia.
d) hipálage.
e) metonímia

MATEMÁTICA

11. Uma sala tem 6 metros de largura por 5 metros de 
comprimento e deve ser revestida de placas quadradas de 
borracha com meio metro de lado. A quantidade de placas 
necessárias é: 



a) 30

b) 45

c) 60

d) 90

e) 120

12.  Dois sócios abriram uma empresa.  O primeiro deles 
entrou com R$ 1.500,00 e o segundo, com R$ 4.500,00. 
Após  certo  tempo,  o  lucro  de  R$  3.000,00  foi  dividido 
proporcionalmente entre os dois. Neste caso o sócio que 
investiu mais dinheiro recebeu, em Reais:

a) 750
b) 1250
c) 1750
d) 2000
e) 2250

13.  Dois  números  estão  na  razão  de  2  para  3. 
Acrescentando  2  a  cada  um deles,  as  somas  estão  na 
razão de 3 para 5. Então, o produto dos dois números é:

a) 90
b) 96
c) 180
d) 72
e) –124 

14. Mário diz a Carlos: Dê-me um dentre os seus pôsteres 
e eu terei tantos quantos lhe sobrarão. Carlos responde: É 
melhor  você me dar  um dos seus pôsteres  e  assim eu 
ficarei com o dobro dos que lhe restarão. 

O  número  de  pôsteres  que  Mário  e  Carlos  tinham 
inicialmente é: 

a) 2 e 3

b) 3 e 5

c) 5 e 7

d) 7 e 9

e) 1 e 3

15. A soma de dois números é 400. Dividindo-se o maior 
por 36 e o menor por 28 obtemos o mesmo quociente e 
resto zero. Então qual é a raiz quadrada do maior?

a) 225

b) 125

c) 25

d) 15

e) 5

16. Uma máquina é composta por 40 peças entre eixos, 
engrenagens  e  parafusos.  Sabe-se  que  o  número  de 
parafusos mais o dobro do número de eixos é igual a 35; e 
a quinta parte do número de parafusos mais o número de 
eixos é igual ao número de engrenagens. A quantidade de 
parafusos é:

a) 5

b) 10

c) 15

d) 20

e) 25

17. Um grupo de pescadores alugou um bote por 240 reais. 
Antes da pescaria, dois novos pescadores se juntaram ao 
grupo, o que reduziu em 4 reais o custo por pessoa. Assim, 
a quantidade de pescadores que participaram da viagem foi:

a) 10

b) 12

c) 14

d) 16

e) 18

18.  João vai  sempre  à biblioteca  um dia e  outro  não.  Já 
Maria freqüenta menos, pois vai um dia e dois não. Os dois 
estiveram lá no dia 1º de novembro. O próximo encontro se 
deu no dia:

a) 6

b) 7

c) 12

d) 21

e) 30



19. A aresta de determinado cubo mede 2cm. Dobrando-se 
esta medida o volume do cubo aumentará:

a) 2 vezes

b) 4 vezes

c) 8 vezes

d) 16 vezes

e) 64 vezes

20.  As  raízes  de  uma função  quadrática  são 2  e  –  3.  A 
expressão que melhor representa esta função é:

a) x2 + 2x – 3 = 0
b) x2 + x – 3 = 0
c) x2 + x – 6 = 0
d) x2 + 2x – 6 = 0
e) x2 + 2x + 3 = 0

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. “Prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e 
risco social nos territórios, por meio do desenvolvimento de 
potencialidades  e  de  aquisições,  do  fortalecimento  de 
vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso 
aos  direitos  de  cidadania”,  constitui  um  dos  objetivos 
específicos:

a) da proteção social básica.
b) da proteção social especial.
c) do Centro de Referência da Assistência Social.
d) do Programa Bolsa Família.
e) do pacto de aprimoramento de gestão.

22. Considerando que as células A1, B1, C1, A2, B2 e C2 
possuem, respectivamente, os valores 15, 25, 30, 45, 55 e 
60, analise as afirmativas abaixo sobre fórmulas no 
Microsoft Excel, assinalando V para as verdadeiras e F 
para as falsas.

(__) A fórmula =SOMA(A1:B2) resulta em 70.
(__) A fórmula =SOMA(A1;C2) resulta em 75.
(__) A fórmula =MÁXIMO(A1:B2) resulta em 55.
(__) A fórmula =C2-(C2*30%) resulta em 42.
(__) A fórmula =MULT(A1:C1) resulta em 900.

De cima para baixo, o preenchimento correto dos 
parênteses é:

a) V-V-V-V-F
b) V-V-V-V-V
c) F-V-V-V-F
d) V-F-V-F-V
e) F-V-F-F-V

23. Sobre  a  utilização  do  cabeçalho  e  rodapé  no  MS-
WORD, NÃO podemos afirmar:

a)  Este  recurso  permite  criar  cabeçalhos  ou  rodapés 
diferentes para páginas ímpares e pares.
b) Este recurso permite remover o cabeçalho da primeira 
página, mantendo-o no restante do documento.
c) Este recurso permite inserir uma figura no rodapé.
d)  Este  recurso  permite  inserir  número  de  página  no 
cabeçalho.
e) Este recurso permite inserir quebra de página.

24.  De  acordo  com  o  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente  (ECA),  é considera  que a faixa  etária  para 
classificá-los em crianças e adolescentes corresponde a:

a) crianças: até 12 anos incompletos; adolescentes entre 
12 e 18 anos de idade.
b) crianças: até 11 anos completos; adolescentes: mais de 
12 até 17 anos completos.
c) crianças: até 12 anos completos; adolescentes: mais de 
12 até 18 anos completos.
d) crianças: até 10 anos incompletos; adolescentes: mais 
de 12 até 16 anos completos.

e) crianças: até 11 anos incompletos; adolescentes: mais de 
12 até 17 anos incompletos.

25. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), verificada a prática de ato infracional, a autoridade 



competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes 
medidas, EXCETO:

a) inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à 
família, à criança e ao adolescente;
b) colocação em família substituta.
c) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
d) o abrigo como privação de liberdade.
e)  requisição  de  tratamento  médico,  psicológico  ou 
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;

26.  Com  base  no  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente 
(ECA),  sobre  o  que  incumbe  ao  orientador,  analise  as 
afirmativas abaixo:

I - promover socialmente o adolescente e sua família, 
fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, 
em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência 
social;
II - supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do 
adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula;
III - diligenciar no sentido da profissionalização do 
adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho;

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Somente a afirmativa I é verdadeira.
e) Todas são verdadeiras.

27. Assinale a alternativa que conceitua Feedback:

a) uma resposta sempre de negação ao que foi proposto;
b) uma prontidão do aluno em não querer aprender.
c) uma “prontidão” do aluno em aprender sempre;
d)  uma resposta  de  positividade  a tudo que foi  proposto, 
mesmo que, sem concordar a pessoa aceita;
e) uma resposta negativa ou positiva do que foi exposto, por 
exemplo, uma explicação em sala de aula;

28. Sobre novas tecnologias podemos afirmar:

I. abrem-se novas possibilidades à educação, exigindo uma 
nova postura do educador;
II.  pode-se obter informações nas fontes, como centros de 
pesquisa,  Universidades,  Bibliotecas,  permitindo  trabalhos 
em parceria com diferentes escolas;

III.  conexão com alunos e professores a qualquer hora e 
local,  favorecendo  o  desenvolvimento  de  trabalhos  com 
troca de informações entre escolas, estados e países.

Estão corretos os itens:

a) I, apenas;
b) II, apenas;

c) III, apenas;
d) I e II, apenas;
e) Todas são verdadeiras.

29.  A Política  Nacional  de  Assistência  Social  (PNAS) 
organiza sua rede socioassistencial  não mais em função 
de  públicos,  mas  de  seguranças  que  respondam  às 
necessidades e assegurem direito, dentre os quais temos 
a  segurança  de  acolhida.  Assinale  a  alternativa  que 
descreve o objetivo da segurança de acolhida:

a) garantir que todo cidadão brasileiro, independentemente 
de  ter  vínculos  ou  não  com  trabalho,  tenha  acesso  à 
provisão  material  necessária  para  suprimento  de  suas 
necessidades básicas, por meio do acesso aos benefícios 
socioassistenciais  e a outras formas de transferência de 
renda.
b)  garantir  o  direito  das  pessoas  ao  atendimento,  por 
profissional  qualificado,  para  obter  informações  sobre 
direitos e como acessá-los. 
c) garantir o direito constitucional à convivência familiar e à 
proteção  à  família,  com  vistas  ao  enfrentamento  de 
situações  de  isolamento  social,  enfraquecimento  ou 
rompimento  de  vínculos  familiares  e  comunitários, 
situações discriminatórias e estigmatizantes, por meio de 
ações  centradas  no  fortalecimento  da  autoestima,  dos 
laços de solidariedade e dos sentimentos de pertença e 
coletividade. 
d)  garantir  que  todo  cidadão  brasileiro  tenha  acesso  à 
saúde e renda;
e) garantir acesso à moradia e segurança.

30.  O  que  podem  ser  considerados  fracassos  das 
instituições escolares:

a) a repetência e a evasão.
b) a evasão e o distúrbio de aprendizagem.
c) o distúrbio de comportamento e a evasão.
d) o distúrbio de aprendizagem e a repetência.
e) a repetência e o distúrbio de ajustamento.

31. O Projovem Adolescente é um serviço socioeducativo 
de Proteção Social Básica, inserido na:

a)  Política  de  Assistência  Social  (PNAS)  e  no  Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS).
b)  Política  de  Assistência  Social  (PNAS)  e  no  Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).
c)  Programa de Assistência  ao Trabalhador  (PAT)  e  no 
Sistema Nacional de Educação (SNE).

d)  Programa  de  Assistência  ao  Trabalhador  (PAT)  e  no 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
e)  Programa  de  Assistência  ao  Trabalhador  (PAT)  e  no 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

32.  A concepção e as diretrizes metodológicas das ações 
socioeducativas do Projovem Adolescente foram construídas 
a  partir  dos  três  eixos  estruturantes  que  visam  ao 



desenvolvimento  integral  dos  jovens  nas  diversas 
dimensões  de  sua  vida  como  indivíduo,  como  cidadão  e 
como futuro profissional, e buscam orientar suas vivências 
na família,  na escola,  na comunidade e na sociedade. Os 
eixos estruturantes aos quais nos referimos são:

a)  convivência  social;  arco  profissional;  teoria  geral  da 
educação.
b)  convivência  social;  mundo  do  trabalho;  participação 
cidadã.
c) juventude; saúde; meio ambiente.
d) juventude; trabalho; cultura.
e) direito humanos; trabalho; cultura.

33.  De  acordo  com  o  caderno  do  Orientador  Social  – 
Percurso  Socioeducativo  II  (Consolidação  do  Coletivo), 
marque  a  alternativa  que  NÃO  pertence  às  dimensões 
metodológicas:

a) Dimensão Reflexiva;
b) Dimensão Lúdica;
c) Dimensão Dialógica;
d) Dimensão Humana;
e) Dimensão Estética.

34.   Marque  a  alternativa  INCORRETA  a  partir  das 
dimensões  metodológicas  para  o  desenvolvimento  das 
ações  socioeducativas  e  para  o  relacionamento  com  os 
jovens significa:

a)  valorizar  o  aprendizado  mútuo,  a troca  de ideias  e de 
experiências  e  estimular  o  desenvolvimento  de  postura 
crítica a partir da reflexão sobre o cotidiano e suas vivências;
b) ampliar a capacidade de analisar, comparar, refletir e de 
acessar  informações  e  conhecimentos,  bem  como  de 
reproduzir e criar novos saberes;
c)  investir  no  desenvolvimento  de  relacionamentos 
interpessoais,  na  construção  de  interesses  comuns  e  na 
criação de vínculos afetivos;
d)  exercitar a tolerância, a cooperação, a individualidade, o 
respeito ao consumismo e a cidadania;
e) valorizar o jogo, a brincadeira e a alegria no jeito de ser 
jovem,  para  seu  desenvolvimento  integral  e  sua 
emancipação.

35. Sobre  o  Conselho  Gestor  do  Projovem  –  COGEP, 
analise as afirmativas abaixo:

I - acompanhar a elaboração do plano plurianual e da lei 
orçamentária anual da União, no que se referir à execução 
do Projovem;
II - consolidar plano de ação do Projovem;
III  -  acompanhar  a  execução  orçamentária,  física  e 
financeira  do  Projovem,  propondo  os  ajustes  que  se 
fizerem necessários;
IV  -  propor  diretrizes  e  formas  de  articulação  com  os 
demais  órgãos  e  instituições  públicas  e  privadas  na 
implementação do Projovem;

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
e) Todas são verdadeiras.

36. Observe  o  mapa  ilustrativo  seguinte,  constando  as 
áreas  compreendidas  pelas  microrregiões  do  Estado  do 
Piauí. 

O  Município  de  Piripirí  está  cravado  na  microrregião 
indicada pelo número:

a) 3
b) 4
c) 1
d) 5
e) 6

37.  Pelo  que  estabelece  o  IBGE,  o  Estado  do  Piauí  é 
dividido em microrregiões e mesorregiões. O Município de 
Piripirí está cravado na mesorregião

a) de Campo Maior
b) de Teresina
c) do Baixo Parnaíba Piauiense
d) do Centro-Norte Piauiense
e) do Norte Piauiense.  

38. Assinale a alternativa correta



a) Piripiri se situa a Leste de Miguel Alves e a Nordeste de 
Morro do Chapéu
b) Piripiri se situa a Leste de Miguel Alves a Sudeste de 
Esperantina
c)  Piripiri  se  situa  a  Leste  de  Boa Hora  a  Noroeste  de 
Batalha.
d) Piripiri  se situa a Oeste de Brasileira e a Sudeste de 
Esperantina.
e) Piripiri  se situa a Leste de Cabeceiras e ao Norte de 
Piracuruca.

39. Piripiri: “Cidade piauiense banhada pelo .......(1)......, a 
situada a 157km ao Norte da capital.
Suas  origens  vêm  das  terras  encravadas  no  local 
denominado  “...  (2)  ....”,  sesmaria  doada  a  Antônio 
Fernandes de Macedo em 1777. (....)
O marco inicial  de seu povoamento  remonta ao ano de 
1844, quando o Padre Francisco Domingos de Freitas e 
Silva ali construiu uma casa para residir e doou parte de 
suas terras para erguer uma capela destinada a .....(3)......

 (Apud Geografia e História do Piauí, de Joselina Lima Pereira 
Rodrigues. 4.ª edição. 2007. P. 285)

O texto  acima indica  três  lacunas numeradas.  Assinale, 
dentre as alternativas seguintes,  aquela que contém, na 
ordem, as três expressões que preenchem, corretamente, 
as lacunas 1, 2 e 3.

a)  rio  dos  Grossos  –  Fazendinha  –  Nossa  Senhora 
Aparecida
b)  rio  dos  Matos  –  Fazendinha  –  Nossa  Senhora  dos 
Remédios.
c) rio dos Matos –Pequizeiro – Nossa Senhora Aparecida.
d) rio dos Matos – Botica – Nossa Senhora dos Remédios.
e)  rio  Santo  Antônio  –  Bocaina  –  Nossa  Senhora  dos 
Remédios.

40. O bioma dominante no Município de Piripiri é

a) Caatinga
b) É zona de transição Cerrado/Caatinga
c) Cerrado
d) É zona de transição Caatinga/Cerrado
e) Região dos cocais.






