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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


PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS                                                                             CARGO: MÉDICO PSF 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   2 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 
 
 

 

 

 
 

 

Os preceitos do SUS de Universalização, Integralidade 

e Hierarquização visam à reestruturação do Sistema de 

Saúde. Em relação aos cidadãos, tais preceitos 

implicam em:  

 

a) Satisfação das necessidades assistenciais no nível 

primário de atenção à saúde.  

b) Contribuição à Previdência Social para ter acesso à 

assistência médica.  

c) Comprovação do local de moradia para ter acesso 

à assistência médica.  

d) Utilização de diferentes níveis hierarquizados de 

atenção à saúde.  

 

 

 

 

As principais manifestações da febre reumática incluem 

todas as seguintes, EXCETO: 

 

a) Eritema nodoso 

b) inflamações 

c) Coréia 

d) Poliartrite 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 
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Referente à coleta de dados e informações na 

vigilância epidemiológica é INCORRETO afirmar: 
 

a) Quando for necessário o envolvimento de outro 

nível do sistema, o fluxo deverá ser 

suficientemente rápido para que não ocorra atraso 

na adoção de medidas de prevenção e controle. 

b) A prioridade de conhecimento do dado será 

concedida, preferencialmente, à instância 

responsável pela execução das medidas de 

prevenção e controle. 

c) O fluxo, a periodicidade e os tipos de dados 

coletados devem corresponder a necessidades de 

utilização previamente estabelecidas, com base em 

indicadores adequados às características próprias 

de cada doença ou agravo sob vigilância. 

d) Os responsáveis pela coleta devem ser preparados 

para aferir a qualidade do dado obtido. Tratando-

se, por exemplo, da notificação de doenças 

transmissíveis, é fundamental a capacitação para o 

diagnóstico de casos e a realização de 

investigações epidemiológicas correspondentes. 

 

 
 

 

Quando um paciente é internado em coma ou passa à 

inconsciência já no hospital, qual das seguintes 

medidas você tomaria primeiro? 

a) Administrar soro 

b) Administrar 25g de glicose endovenosamente. 

c) Estabelecer uma via aérea livre. 

d) Tratar a infecção e as convulsões. 

 

 

 
 

Rosamaria, de 28 ( vinte e oito ) anos de idade, dá 

entrada na sala de emergência com crise asmática.  

Qual das seguintes condutas você não adotaria de 

imediato? 

a) Administrar adrenalina subcutâneo. 

b) Administrar sedativo tipo Diazepan ou Fenobarbital. 

c) Administrar endovenosamente corticóide. 

d) Administrar endovenosamente aminofilina. 

 

 

 

 

 

O que significa ter um PPD forte reator? 

 

a) Infectado pelo bacilo ou vacinado com BCG 

recentemente; 

b) Infectado pelo bacilo recentemente; 

c) Presença de outra micobactéria. 

d) BCG recentemente ou com doença ativa; 

 

 

 

 
 

 

O trabalho de equipes da Saúde da Família é o 

elemento chave para a busca permanente de 

comunicação e troca de experiências e conhecimentos 

entre os integrantes da equipe, e desses com o saber 

popular do Agente Comunitário de Saúde. As equipes 

são compostas, no mínimo, por: 

 

a) Um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 

enfermagem e 06 agentes comunitários de saúde. 

b) Um enfermeiro e 05 agentes comunitários de 

saúde. 

c) Um médico de família, um enfermeiro e 05 

agentes comunitários de saúde. 

d) Um médico de família, um auxiliar de enfermagem 

e 05 agentes comunitários de saúde. 

 

 

 

 
 

 

Dentre os efeitos colaterais provocados pelos 

aminoglicosídeos, os mais frequentes são: 

 

a) Artralgia e eosinofilia; 

b) Bloqueio neuromuscular e leucopenia. 

c) Febre e rash cutâneo; 

d) Ototoxicidade e nefrotoxicidade; 

 

 

 

 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Sobre a promoção da saúde, prevenção e a detecção 

precoce das doenças no adulto, é correto o que se 

afirma em: 

 

a) No Brasil, o conceito adotado de promoção de 

saúde é o do estímulo de hábitos de vida 

saudáveis a partir de estratégias intersetoriais. 

b) Os estudos sobre programas de estímulo à 

cessação do tabagismo mostram que os 

programas educacionais e de seguimento têm 

eficácia semelhante ao do simples 

aconselhamento. 

c) Não há evidência da efetividade do 

aconselhamento para o uso de uma dieta saudável 

para a redução da doença cardiovascular. 

d) A efetividade do aconselhamento breve sobre o 

consumo de álcool e seus efeitos em usuários da 

substância é semelhante em usuários leves, 

moderados e dependentes graves. 

 

 

 
 

 

Considerando as orientações básicas do Ministério de 

Saúde marque V quando Verdadeiro e F quando Falso 

e assinale a alternativa correta: 

(  ) A Anemia é a redução dos níveis de hemoglobina 

no sangue para valores abaixo dos limites 

estabelecidos como normais, de acordo com a idade, o 

sexo e a condição fisiológica. 

(  ) A desnutrição é a expressão biológica da carência 

prolongada da ingestão de nutrientes essenciais à 

manutenção, ao crescimento e ao desenvolvimento do 

organismo humano. 

(  ) As crianças nascidas vivas com menos de 2.500 

gramas são consideradas de baixo peso.  

(   ) Recomenda-se o aleitamento materno exclusivo até 

os 6 meses de idade e  

de maneira complementar até os 2 anos ou mais. 

a) V, V, V, V. 

b) F, V, F, V. 

c) F, F, F, V. 

d) V, V, F, F. 

 

 

 
 

 

São princípios do Sistema Único de Saúde, EXCETO: 

 

a) Centralização político-administrativa. 

b) Universalidade. 

c) Integralidade. 

d) Participação da comunidade. 

 

 

 
 

 

Qual das vacinas abaixo não possui contraindicação de 

uso durante o período pré-natal? 

 

a) Vacina contra o Sarampo. 

b) Vacina contra a Rubéola. 

c) Vacina contra o Tétano. 

d) Tríplice Viral. 

 

 

 

 

Com relação ao Programa Saúde da Família, marque V 

quando verdadeiro e F quando falso e assinale a 

alternativa correta: 

( ) O fundamento conceitual do Programa Saúde da 

Família ancora-se na implementação dos princípios do 

SUS, tais como a universalização no atendimento, a 

integralidade de atenção, a equidade, a 

descentralização e a hierarquização dos serviços 

prestados e a possibilidade de controle social. 

( ) O Programa Saúde da Família, atualmente tratado 

como Estratégia Saúde da Família, foi implantado em 

1994, tendo como antecessor o PACS (Programa de 

Agentes Comunitários em Saúde). 

( ) No âmbito do domicílio, a ênfase maior é dada às 

ações educativas e curativas. 

( ) A atuação da saúde bucal junto às equipes do PSF 

se caracteriza por meio do uso do cadastro familiar 

comum, que permite as visitas domiciliares 

compartilhadas. 

 

a) V, V, F, V. 

b) V, F, V, V. 

c) V, F, F, V. 

d) V, V, V, V. 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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As pessoas com mais de 60 anos de idade, devem 

receber a vacina Dupla tipo adulto (DT), contra difteria 

e tétano, a cada: 

 

a) 05 anos. 

b) 10 anos. 

c) 08 anos 

d) 03 anos. 

 

 

 
 

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) estão 

entre os problemas de saúde pública mais comuns em 

todo o mundo. As DST abaixo relacionadas são de 

notificação compulsória, EXCETO: 

 

a) Sífilis congênita. 

b) AIDS 

c) HIV (vírus da imunodeficiência humana) na 

gestante e criança exposta. 

d) HPV (vírus do papiloma humano). 

 

 

 
 

Qual dos critérios abaixo é aceito como diagnóstico 

para Diabete melito tipo I? 

 

a) Hemoglobina glicada acima de 6%. 

b) Sintomas de poliúria, polidipsia e perda ponderal. 

c) Glicemia casual acima de 200mg/dl. 

d) Glicemia de 2 horas póssobrecarga de 75g de 

glicose acima de 200mg/dl. 

 

 

 
 

 

A hipertensão arterial sistêmica secundária tem 

prevalência de 3% a 5%. Qual a principal causa de 

hipertensão secundária? 

 

a) Hipertireoidismo. 

b) Insuficiência renal. 

c) Hiperaldosteronismo. 

d) Coarctação de aorta. 

 

 

 

 
 

Em uma pequena cidade do interior do estado de 

Pernambuco, com 20000 habitantes, no ano de 2010, 

foram observados 40 novos casos da doença A. Ao 

total, no fim deste mesmo ano, foram constatados um 

total de 400 casos desta mesma doença. Uma outra 

doença, chamada B, apresentou, no mesmo ano, 80 

casos novos, e um total de 300 casos no final do ano 

de 2010. Sobre esta população e o seu perfil 

epidemiológico, é correto afirmar que: 

a) Nada se pode concluir a respeito da incidência ou 

da prevalência das duas doenças. 

b) A prevalência da doença A é igual a da doença B. 

c) A incidência da doença A é maior do que a da 

doença B. 

d) A prevalência da doença A é maior do que a da 

doença B. 

 

 
 

Sobre a osteoporeose, sua prevenção e tratamento, 

informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso o que se afirma 

abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta 

(   ) Mulheres hipertensas e com osteoporose podem se 

beneficiar do uso de diuréticos tiazídicos, pelo seu 

efeito hipocalciúrico. 

(   ) Os estrógenos aumentam a reabsorção óssea, não 

sendo indicados para a prevenção da osteoporose. 

(   ) Os objetivos do tratamento são a profilaxia 

primárias (impedir o seu surgimento) e a prevenção de 

fraturas em pacientes com osteoporose já  

instalada. 

(  ) Para prevenir fraturas as medidas a serem adotadas 

são para diminuir quedas, como a adaptação da 

residência, medidas que melhorem a visão, além de 

estímulo a atividade física, dieta e interrupção do 

tabagismo. 

( ) Os bifosfonatos são as drogas de escolha no 

tratamento da osteoporose, que atuam inibindo a 

reabsorção óssea pelos osteoclastos. 

a) V – F – F – V – V. 

b) F – F – V – F – V. 

c) V – F – V – V – V. 

d) V – V – V – F – F. 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 
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Em relação aos Conselhos e às Conferências de 

Saúde, analise as afirmativas a seguir. 

 

 

I. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde – 

Conass – e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde – Conasems – poderão ter  

representação no Conselho Nacional de Saúde. 

 

II. A Conferência de Saúde reunir-se-á, a cada cinco 

anos, com a representação dos vários segmentos 

sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 

diretrizes para a formulação da política de saúde nos 

níveis correspondentes. 

 

III. As Conferências de Saúde e os Conselhos de 

Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, 

aprovadas pelo respectivo conselho. 

 

Com base nas afirmativas acima, marque a alternativa 

correta. 

 

a) As afirmativas I e II estão corretas. 

b) As afirmativas I e III estão corretas. 

c) As afirmativas II e III estão corretas. 

d) Somente a afirmativa I está correta. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 30 
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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. 

 

 

 

 

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 encerras 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. 

 

 

 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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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 

 

 

 

 
 

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 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




