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LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES 

DE  1  A  10 
 

INSTRUÇÃO: 
Para responder a essas questões, assinale 
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e 
marque o número correspondente na Folha de 
Respostas. 
 

                             
                                            
 

    TEXTO 1 

 

Bullying leva estudante a cometer suicídio 

 

Por Abelha  

 

Fiquei impressionada com uma notícia que só 

soube hoje: um garotinho de apenas 12 anos se 

suicidou em Vitória/ES, por não suportar mais ser 

vítima de bullying na escola. O menino era gordinho e 

recebia os piores apelidos, além de apanhar 

constantemente. 

Os diversos artigos que li dão conta de que ele 

sofria de bullying desde os 9 anos de idade, sendo que 

a mãe mudou o menino de turma, de horário e nada 

resolveu. Depois tentou mudá-lo de escola e não 

conseguiu (apenas seus 2 irmãos foram transferidos e 

ele ficou pra trás). 

O menino se matou enforcado, deixou carta de 

despedida para mãe, pai e irmãos e ainda fez o 

desenho do seu caixão, demonstrando como ele queria 

ser enterrado.  

Há muito tempo não lia nada tão triste em se 

tratando de criança. 

Seria relevante a discussão, pois muitos por aqui 

são pais. Sem contar que o que a gente acha 

irrelevante, para uma criança em formação pode ter um 

imenso valor, a ponto de tirar a própria vida. 

Também cabe a discussão sobre pais que não 

educam seus filhos para evitar que se tornem um 

"bully" (o valentão que pratica o bullying). 

Este assunto é mesmo muito sério e pode causar 

tragédias como a desde menininho. 

Do UOL 

 

 

 

TEXTO 2:  

 

Estudante de 12 anos comete suicídio em Vitória 

após sofrer bullying na escola 

 

Um menino de 12 anos se suicidou em Vitória, no 

Espírito Santo, após ser alvo de bullying na escola. 

Segundo relatos, o aluno era humilhado, empurrado e 

xingado de "gay", "bicha" e "gordinho" pelos colegas. 

As informações são da Folha Vitória. 

O delegado Josemar Antonio Sperandio, da 

Delegacia de Homicídios de Vitória, disse que a polícia 

não confirma se a motivação do suicídio foi mesmo 

bullying, uma vez que o caso ainda está sendo 

investigado. 

O suicídio aconteceu no dia 17 de fevereiro. De 

acordo com um aluno da escola, as crianças fizeram 

uma roda ao redor de Roliver de Jesus dos Santos e 

começaram a hostilizar o garoto. Quando voltou para 

casa, o estudante se enforcou com o cinto da mãe. Ele 

foi encontrado desacordado pelo pai, chegou a ser 

socorrido, mas não resistiu. 

Os pais do garoto já haviam pedido transferência 

de escola para ele e os outros dois filhos, porém a mãe 

não efetuou a troca, pois a secretaria de educação 

disponibilizou uma unidade escolar diferente para cada 

um. 

Segundo informações da Folha Vitória, Roliver 

deixou uma carta pedindo desculpas pelo ato e disse 

que não entendia por que era alvo de tantas 

humilhações. 

 

 

FONTE: Extraído de: 

 

<http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/bullying-leva-estudante-

a-cometer-suicidio>, Acesso em: 4/03/2012. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/bullying-leva-estudante-a-cometer-suicidio
http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/03/02/estudante-de-12-anos-comete-suicidio-em-vitoria-apos-sofrer-bullying-na-escola.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/03/02/estudante-de-12-anos-comete-suicidio-em-vitoria-apos-sofrer-bullying-na-escola.htm
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Os dois textos acima abordam o mesmo fato de duas 

formas diferentes, um com aspectos opinativos e o 

outro com aspectos jornalísticos. Sobre esses dois 

textos responda as questões de 1 a 4. 

 

 

 

 

Julgue os itens a seguir: 

 

I- Primeiro texto não se limita apenas a narrar o fato 

ocorrido, mas acrescenta a impressão pessoal da 

autora. 

II- O segundo texto demonstra seu caráter subjetivo 

ao trazer expressões como “gay”, “bicha” e 

“gordinho”. 

III- Conforme relata o texto 2, o delegado Josemar 

Antonio Sperandio concluiu que a causa do 

suicídio foi o bullying. 

IV- Enquanto o texto 1 demonstra uma preocupação 

quanto à prática de bullying nas escolas, o texto 2 

não revela opinião explícita sobre o tema. 

 

a) Somente I e III estão corretas. 

b) Somente II e IV estão corretas. 

c) Somente III e I estão incorretas. 

d) Somente I e IV estão corretas. 

 

 

 
 

 

Conforme se extrai da leitura do texto 1, podemos 

afirmar que todas as alternativas estão corretas, 

exceto: 

 

a) A autora afirma que a carta de despedida da 

criança suicida foi a coisa mais triste que já leu em 

se tratando de criança. 

b) A autora demonstra a necessidade dos pais 

discutirem com seus filhos a questão do bullying. 

c) A autora defende que assuntos tidos como 

“irrelevantes” para os pais podem ter imenso valor 

na vida das crianças. 

d) A autora ficou impressionada com a notícia a ponto 

de pesquisar sobre o fato em diversos artigos. 

 

 

 

 

 

Sobre o texto 2, assinale a opção CORRETA: 

 

a) O delegado ainda está investigando o caso, mas 

adiantou que a motivação do suicídio seria mesmo 

o bullying. 

b) O estudante se enforcou com o cinto da mãe e foi 

encontrado morto pelo pai. 

c) Em sua carta de despedida, o menino pediu 

desculpas pelo ato e disse que não entendia 

porque era chamado de “gay”, “bicha”, e 

“gordinho”.  

d) Os pais do garoto eram cientes do problema 

enfrentado pelo seu filho, mas não conseguiram 

transferi-lo para outra escola.  

 

 

 
 

 

A partir da leitura atenta dos dois textos, qual seria a 

melhor definição para a expressão bullying: 

 

a) Perseguições e agressões psicológicas ou físicas 

repetitivas que atingem o íntimo e a honra da 

vítima. 

b) Perseguições e agressões físicas repetitivas que 

atingem o íntimo e a honra da vítima. 

c) Perseguições e agressões psicológicas ou físicas 

repetitivas que atingem o íntimo e a honra da 

vítima, apenas no ambiente escolar. 

d)  Perseguições e agressões ou físicas repetitivas 

que atingem o íntimo e a honra da vítima, apenas 

no ambiente escolar. 

 

 

 
 

 

Em “Chorou tanto que os olhos ficaram vermelhos por 

dias e dias”, a palavra QUE é:  

 

a)  Conjunção causal. 

b)  Pronome relativo – sujeito. 

c)  Conjunção Consecutiva. 

d) Pronome relativo – objeto direto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Assinale o exemplo de antítese:  

a) Dizem que os piauienses somos pouco dados aos 

passeios públicos. 

b) Longe, uma tropa trota pela estrada. 

c) Trago no meu peito um demônio que atenta e um 

deus que acalenta. 

d) Lá fora a noite é uma criança sem limites. 

 

 
 

Coloque C (certo) ou E (errado) e anote a alternativa 

correspondente. 

( ) altos-falantes 

( ) bem-me-queres 

( ) recos-recos 

( ) pés-de-moleque 

a) C – C – E – C  

b) C – E – C – C 

c) E – C – E – E 

d) E– C – E – C 

 

 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

corretas conforme as novas regras de acentuação 

gráfica: 

a) Heróico, Baiúca, Abençoo. 

b) Feiura, Asteroide, Enjoo 

c) Estréia, Lingüiça, Polo. 

d) Saúde, Platéia, Jóia.  

 

 
 

Aponte o exemplo de palavra formada por justaposição:  

a) Passaporte. 

b) Planalto. 

c) Infeliz. 

d) Florista. 

 

 
 

Alguém se queixou ao diretor do colégio. Qual a 

predicação do verbo nesta frase?  

a) Transitivo direto. 

b)  Intransitivo. 

c) Transitivo indireto.  

d)  Bitransitivo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 

QUESTÕES DE  11  A  30 
 
 

 

 

 

 

São sintomas característicos do paciente com 

hiperglicemia: 

 

a) disúria e oligofagia. 

b) oligúria e polassiúria. 

c) disúria e oligúria. 

d) poliúria e polidipsia. 

 

 

 

 

Assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso) e, a seguir, 

marque a alternativa que contém a sequencia correta. 

São doenças de notificação compulsória: 

 

( ) Tuberculose. 

( ) Dengue. 

( ) AIDS. 

( ) Toxoplasmose. 

( ) Cólera 

( ) Pneumonia. 

 

a) V;F;V;V;F;F. 

b) F;F;F;V;F;F. 

c) V;V;V;V;F;V. 

d) V;V;V;F;V;F. 

 

 

 
 

 

Considerando o atual calendário básico de vacinação 

da criança do Ministério da Saúde, a dose da vacina 

especificada a seguir que uma criança de três meses 

de idade, com a vacinação em dia já recebeu, é: 

 

a) Dose inicial da vacina contra Febre Amarela. 

b) 2ª dose da vacina oral contra Rotavírus Humano 

(VORH). 

c) 1ª dose da vacina Tríplice Viral (SCR). 

d) 2ª dose da vacina contra Hepatite B. 

 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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A presença de ar na cavidade pleural denomina-se: 

 

a) Toracotomia. 

b) Enfisema. 

c) Toracocentese. 

d) Pneumotórax. 

 

 

 

 

No âmbito das DSTs e HIV/AIDS, a vulnerabilidade 

pode ser entendida como o conjunto de fatores de 

natureza biológica, epidemiológica, social, cultural, 

econômica e política cuja interação amplia ou reduz o 

risco ou a proteção de um grupo diante da doença. 

Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, em relação às 

dimensões da vulnerabilidade. 

 

Coluna 1 

I. Vulnerabilidade social 

II. Vulnerabilidade individual 

III. Vulnerabilidade institucional 

 

Coluna 2 

( ) relaciona-se à ausência de políticas públicas que 

objetivem o controle da epidemia em grupos 

populacionais e/ou localidades, envolvendo instituições 

e sociedade civil, integrando serviços na promoção da 

saúde do indivíduo. 

( ) diz respeito à incidência de fatores sociais e 

econômicos na exposição ao risco de infecção pelo HIV 

de determinados segmentos populacionais. 

( ) está relacionada, principalmente, com os 

comportamentos adotados pelo indivíduo e que podem 

favorecer sua infecção. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 

de cima para baixo. 

 

a) II – I – III 

b) III – I – II 

c) I – II – III 

d) II – III – I 

 

 

 
 

 

Em relação à Vigilância Epidemiológica (VE), assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) A Lei Orgânica da Saúde conceitua Vigilância 

Epidemiológica (VE) como um “conjunto de ações 

que proporciona o conhecimento, a detecção ou 

prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde individual 

ou coletiva, com a finalidade de recomendar e 

adotar as medidas de prevenção e controle das 

doenças ou agravos”. 

b) É um conjunto de ações que proporcionam 

o conhecimento, a detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou coletiva, 

com a finalidade de recomendar e adotar as 

medidas de prevenção e controle 

das doenças ou agravos 

c) A notificação compulsória de doenças é uma das 

principais fontes da vigilância epidemiológica, a 

partir da qual, na maioria das vezes, se 

desencadeia o processo de informação – decisão - 

ação. 

d) A VE desencadeia suas atividades a partir da 

ocorrência de um evento sanitário, somente 

quando confirmado a doença sob vigilância. Para 

isso, faz-se necessário que os responsáveis pela 

coleta estejam bem preparados para diagnosticar 

corretamente o caso, bem como realizar uma boa 

investigação epidemiológica, com anotações claras 

e confiáveis. 

 

 
 

Agitação, ansiedade, mãos frias e úmidas, pele 

acinzentada, início súbito de falta de ar, escarro róseo e 

espumoso, paciente confuso e em seguida torporoso, 

são manifestações clínicas de: 

 

a) Edema Pulmonar; 

b) Enfisema Pulmonar; 

c) Derrame pleural 

d) Embolia Pulmonar. 

 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Preven%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7as
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agravo


PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS                                                                             CARGO: ENFERMEIRO  

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   5 

 

 

 

 
 

 

São contra indicações frequentes da nutrição enteral, 

EXCETO: 

 

a) Hemorragia gastrointestinal severa. 

b) Íleo paralítico. 

c) Hepatomegalia grave. 

d) Refluxo gastresofágico intenso. 

 

 

 
 

 

Qual das opções seguintes corresponde à contra 

indicação sumária ao uso de vacinas de bactérias ou 

de vírus atenuados? 

 

a) Pacientes com histórico de internação recente. 

b) Pacientes portadores de imunodeficiência 

congênita. 

c) Pacientes em uso de medicação anticonvulsivante. 

d) Pacientes em uso de antibioticoterapia. 

 

 

 

 

O aumento do número de casos de mulheres 

contaminadas pelo HPV é preocupante por ser uma 

doença sexualmente transmissível relacionada a:  

 

a) Leishimaniose.  

b) Fibrosarcoma neural.  

c) Câncer de colo uterino.  

d) Eritroblastoma.  

 

 

 

 

O CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) atua 

buscando a reinserção dos seus membros em todas as 

áreas da vida cotidiana. Dentre funções dos CAPS, 

estão: 

 

I. Acolher e atender as pessoas com transtornos 

mentais graves e persistentes, procurando preservar e 

fortalecer os laços éticos do usuário em seu território; 

 

 

II. Promover a reinserção social do indivíduo através do 

acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos 

executivos e fortalecimento dos laços familiares e 

comunitários. 

III. Prestar atendimento clínico em regime de atenção 

diária, evitando as internações em hospitais 

psiquiátricos; 

IV. Promover a inserção social das pessoas com 

transtornos mentais por meio de ações intersetoriais; 

V. Regular a porta de entrada da rede de assistência 

em saúde mental na sua área de atuação; 

Assinale a assertiva correta: 

 

a) I, II, IV e V apenas. 

b) I, III e IV apenas. 

c) I, III, IV e V apenas. 

d) III, IV e V apenas. 

 

 

 

 
 

 

NÃO constitui fator de risco para o câncer de colo de 

útero: 

 

a) Tabagismo. 

b) Utilização de diafragma. 

c) Infecção por HIV. 

d) Deficiências nutricionais. 

 

 

 
 

 

Um determinado paciente recebeu uma prescrição de 

06 mg de Dexametasona. O frasco da medicação 

existente no serviço onde você se encontra de plantão 

possui 2,5 ml, contendo 04 mg/ml. Quanto se deve 

aspirar (em ml) do frasco para que se cumpra 

efetivamente a prescrição? 

 

a) 1,75 

b) 0,5 

c) 1,0 

d) 1,5 

 

 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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O medicamento que não deve ser administrado na 

hipertensão aguda da gestante, exceto em 

emergências como o edema agudo de pulmão, pois 

reduz o volume intravascular e a perfusão placentária, 

é: 

 

a) Hidralazina.  

b) Furosemida. 

c) Nifedipina.  

d) Captopril. 

 

 

 
 

 

O uso da sonda enteral tem como objetivo principal: 

 

a) Diminuir distensão abdominal. 

b) Apenas para fazer medicações. 

c) Drenagem de resíduos. 

d) Alimentar os pacientes que estão com ingestão 

diminuída  

 

 

 
 

 

De acordo com as penalidades previstas no Código de 

Ética dos profissionais de Enfermagem, assinale a 

alternativa que preencha corretamente as lacunas 

abaixo: 

 

A ______________ consiste na proibição do exercício 

da Enfermagem por um período não superior a 

____________________ e será divulgada nas 

publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regionais 

de Enfermagem e a ____________________ consiste 

numa admoestação ao infrator, de forma reservada, 

que será registrada no prontuário do mesmo, na 

presença de duas testemunhas. 

 

a) Penalidade / um mês / multa 

b) Suspensão / vinte e nove dias / advertência verbal  

c) Cassação / dois anos / suspensão 

d) Multa / quarenta dias / repreensão 

 

 

 
 

 

Uma das principais complicações agudas do diabetes é 

a cetoacidose diabética, cujos principais aspectos 

clínicos são: 

 

a) taquicardia e oligofagia. 

b) dor torácica e oligúria. 

c) oligúria e polassiúria. 

d) hiperglicemia e desidratação. 

 

 

 
 

 

Um dos problemas de saúde prioritários no Brasil é a 

tuberculose. Doença essa considerada altamente 

infectocontagiosa causada pelo bacilo Mycobacterium 

tuberculosis ou bacilo de Koch. Sobre a tuberculose 

marque a alternativa CORRETA: 

 

a) O portador da tuberculose normalmente apresenta 

tosse seca, febre, sudorese diurna, astenia e perda 

de peso; 

b) As formas em que se apresentam a tuberculose 

são apenas a meníngea, renal e pulmonar; 

c) Na 1ª fase do tratamento da tuberculose para 

pacientes sem tratamento anterior ocorre com a 

utilização da rifampicina, isoniazida e pirazinamida. 

d) É considerada tuberculose pulmonar positiva 

aquele individuo com duas baciloscopia diretas 

positivas, ou com uma baciloscopia direta positiva 

e cultura negativa; 

 

 

 
 

 

Principal sintoma da síndrome nefrótica é: 

 

 

a) Hiperglicemia. 

b) Edema. 

c) Anemia. 

d) Leucocitúria. 

 

 

 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30  
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São condutas para redução da transmissão vertical do 

HIV: 

I. Contraindicar o aleitamento materno de mãe 

soropositiva, orientando para o aleitamento cruzado 

(ama de leite). 

II. Agilizar o parto realizando amniotomia e episiotomia, 

para evitar contato prolongado da criança com 

secreções da mãe HIV+. 

III. Aspirar, quando necessário, as vias aéreas do 

recém-nascido delicadamente, evitando traumatismos 

em mucosas. 

IV. Evitar que as mulheres portadoras do HIV 

permaneçam com bolsa rota por mais de 4 horas, ou 

em trabalho de parto prolongado. 

V. iniciar no recém-nascido, ainda na sala de parto ou 

nas primeiras duas horas após o nascimento, a 

quimioprofilaxia da transmissão vertical do HIV. 

Das afirmativas acima, estão corretas apenas: 

a) I, II e IV. 

b) III, IV e V. 

c) I, III, IV e V. 

d) I, II, III e IV. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS / 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE  

31  A  35 
 

 
 

 
 

O atual presidente é Bashar al-Assad. O país tem uma 

grande participação regional, particularmente através 

do seu papel central no conflito árabe com Israel, que 

desde 1967 ocupou as Colinas de Golã, e pelo 

envolvimento ativo nos assuntos libaneses e palestinos. 

A população predominante é de muçulmanos sunitas, 

mas com uma significante população de Alauitas, 

Drusos e minorias cristãs. Desde a década de 1960, 

oficiais militares Alauitas tem dominado o cenário 

político do país. Etnicamente, cerca de 90% da 

população é árabe, e o estado é governado pelo 

Partido Baath de acordo com princípios nacionalistas 

árabes, dos quais aproximadamente 10% pertencem à 

minoria curda. 

 

O texto acima faz referência a um país que tem sido 

alvo de atenção da mídia internacional devido a 

conflitos civis e constantes desrespeitos a direitos civis. 

Que país é esse? 

 

 

a) Arábia Saudita.  

b) Síria. 

c) Afeganistão. 

d) Egito. 

 

 

 

 

O governo de Dilma Rousseff tem sofrido com 

denúncias de corrupção ou escândalos envolvendo 

ministros de Estados, o que já levou a derrubada de 

vários ocupantes destes cargos de confiança da 

presidenta. Qual das alternativas abaixo traz uma 

afirmativa incorreta quanto à saída destes Ministros? 

 

a) Antônio Palocci deixou a Casa Civil após suspeitas 

sobre o seu patrimônio. 

b) Alfredo Nascimento deixou o Ministério dos 

Transportes após ter seu nome envolvido em 

suspeitas de corrupção. 

c) Nelson Jobim deixa o Ministério da Defesa por 

conta de declarações que desagradaram Dilma, 

como a revelação de que votou em Serra em 2010. 

d) A mais recente baixa no governo foi no Esporte, 

com a saída de Wagner Rossi, suspeito de 

participação num esquema de desvio de recursos 

do programa Segundo Tempo, que dá verba a 

ONGs para incentivar jovens a praticar esportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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Sobre tecnologia, julgue os itens a seguir e marque a 

opção correta: 

I – Wireless é sinônimo de comunicação sem fio, ou 

seja, a transferência de informação (dados) sem a 

utilização de cabos. 

II – Touch screen é um tipo de tela sensível à pressão, 

dispensando assim a necessidade de outro periférico 

de entrada de dados, como o teclado, estando hoje 

presente em computadores, monitores, celulares e 

outros. 

III – Blu-ray Disc é um formato de disco óptico da nova 

geração com 12 cm de diâmetro (igual ao CD e ao 

DVD) para vídeo e áudio de alta definição e 

armazenamento de dados de alta densidade, sendo 

capaz de armazenar filmes até 1080p Full HD de até 4 

horas sem perdas. 

IV – Tablet é uma tecnologia inovadora representada 

unicamente pelos famosos i-pads. 

a) Somente os itens I e IV estão incorretos. 

b) Somente II e III estão incorretas. 

c) Somente I e II estão corretas. 

d) Somente o item IV está incorreto. 

 

 

 

Um dos maiores sites hospedeiros de arquivo do 

mundo, o Megaupload, foi acusado pelos crimes de 

pirataria e de lavagem de dinheiro, sendo assim, 

fechado pelo FBI em 19 de Janeiro de 2012. O 

fundador e sete funcionários do site foram presos e 

indiciados por violações de leis relacionadas à pirataria. 

 

A medida gerou discussões acaloradas nos meios de 

comunicação e trouxeram a tona duas políticas norte-

americanas que tinham como escopo diminuir ou 

mesmo encerrar as atividades ditas “piratas” na 

internet. Que políticas eram essas, que ficaram 

mundialmente conhecidas por suas siglas? 

a) S.O.P.A e e-bay. 

b) Torrent e S.O.P.A. 

c) P.I.P.A. e Anonymous. 

d) S.O.P.A . e P.I.P.A. 

 

 

 

 

As sacolinhas plásticas usadas para carregar as 

compras nos supermercados das cidades de 

Itapecerica, Embu das Artes e Taboão da Serra, além 

de toda São Paulo estão com os dias contados. A partir 

de quarta-feira, dia 25 de janeiro, as embalagens 

começam a ser vendidas.  

 

A medida divide e provoca muita discussão entre as 

pessoas que estão acostumadas a utilizar a sacola 

para outras coisas, além das compras, como sacos de 

lixo, por exemplo, e tem como objetivo proteger a 

natureza uma vez que as sacolas demoram um tempo 

consideravelmente grande para se decompor. Qual das 

alternativas abaixo possui um número mais aproximado 

do tempo necessário para completar a decomposição 

de uma sacola plástica no meio ambiente? 

 

 

a) 3 meses. 

b) 3 anos.  

c) 30 anos. 

d) 300 anos. 

 

CONHECIMENTOS LOCAIS – 

QUESTÕES DE 36 A 40 
 

 
 

 

 

São cursos d’água que drenam o município de 

Palmeirais-PI, exceto: 

 

a) Rio Parnaíba e riacho Santa Tereza. 

b) Riacho Fundo e Cadoz 

c) Riacho do Candonga e dos Negros 

d) Riacho São Vicente de Fora e São Joaquim 

 
 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Palmeirais surgiu do povoamento denominado Porto 

das Queimadas, outrora habitado pela tribo de São 

Gonçalo, lugarejo do Município de Amarante que teve 

como primeiro desbravador Almir Soares do 

Nascimento que era descendente de:  

 

a) portugueses e cearenses 

b) portugueses e maranhenses  

c) holandeses e cearenses 

d) holandeses e pernambucanos  

 
 

 

 

O nome Palmeirais faz alusão a uma importante 

atividade econômica responsável pelo crescimento 

econômico do Piauí entre as décadas de 1910 e 1940. 

Estamos falando do (a): 

 

a) Piscicultura 

b) Extrativismo 

c) Pecuária 

d) Indústria 

 
 

 

 

Por disposição da Lei Estadual nº 720, de 19 de julho 

de 1912, o município de Belém perdeu sua autonomia 

administrativa sendo anexado ao município de: 

 

a) Curralinhos 

b) Demerval Lobão 

c) São Francisco 

d) São Pedro 

 

 
 

 

 

No século XIX a navegação pelo rio Parnaíba garantia 

a ligação comercial entre as várias vilas e municípios 

do Piauí. O então povoado de Porto das Queimadas 

beneficiou-se desse comércio graças a sua 

proximidade com a cidade de: 

 

a) Amarante 

b) São Pedro 

c) Parnarama 

d) Curralinhos 

 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




