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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 
 
 

 

 

 

A restauração dos dentes posteriores será realizada 

com cimento ionomérico, o que requer:   

 

a) Manipulação cuidadosa do material, que deve ter 

aspecto opaco no momento da inserção na 

cavidade. 

b) Proteção superficial da restauração com vaselina, 

para evitar a sinérese. 

c) Confecção de preparos cavitários com poucas 

retenções mecânicas. 

d) Redução do tempo de condicionamento da dentina 

com ácido fosfórico. 

 

 

 

 

Sobre cárie classe V, marque a alternativa correta: 

 

a) Cárie nas faces proximais dos incisivos e caninos, 

com remoção e restauração do ângulo incisal. 

b) Cárie em regiões de má coalescência de esmalte, 

cicatrículas e fissuras, na face oclusal de 

prémolares e molares. 

c) Cárie nas faces proximais dos incisivos e caninos, 

sem remoção do ângulo incisal. 

d) Cárie no terço gengival, não de cicatrículas, da 

face vestibular. 

 

 

 
 

 

Na obtenção das radiografias intraorais periapicais, 

pela técnica da bissetriz, aumentando-se a angulação 

vertical do cabeçote, a imagem do objeto será: 

 

a) alongada 

b) radiopaca 

c) real 

d) encurtada 

 

 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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São consideradas prevenções contra a cárie dental: 

I – Escove os dentes após qualquer refeição, 

massageando a gengiva. Use cremes dentais com 

flúor; 

II – Não beba muito refrigerante, pois eles agridem os 

dentes. 

III – Usar o fio dental após qualquer refeição, 

principalmente antes de dormir. O fio dental consegue 

retirar restos de comida e placas bacterianas onde a 

escova de dente muitas vezes não chega; 

 

Quais afirmativas acima estão corretas? 
 

a) Apenas II e III 

b) Apenas I e II 

c) Apenas I 

d) Todas as afirmativas acima 

 

 

 
 

Assinale a alternativa que indica uma sintomatologia de 

uma dosagem excessiva tóxica de um anestésico local: 
 

a) Hipertensão 

b) Taquicardia. 

c) Palpitação. 

d) Todas as alternativas acima estão corretas 

 

 

 

Assinale a opção que indica o espectro de ação da 

Clorexidina: 
 

a) Atua somente contra bactérias Gram positivas; 

b) Atua somente contra bactérias Gram negativas; 

c) Bactérias Gram positivas, Gram negativas e fungos 

d) Bactérias Gram positivas e fungos 

 

 
 

 

Para a exodontia dos elementos 17, 12, 33 e 45 os 

fórceps a serem utilizados respectivamente são: 
 

a) 17, 150, 151 e 69 

b) 17, 1, 150 e 69 

c) 18L, 1, 151 e 69 

d) 18L, 150, 151 e 151 

 

 

 

 

Qual agente não se emprega na limpeza de uma 

cavidade a ser restaurada? 

 

a) EDTA a 15% 

b) Água de hidróxido de cálcio 

c) CIV 

d) Água oxigenada 

 

 

 
 

 

O amálgama de prata, inclusive em ambulatórios 

públicos, até os dias atuais, é um dos materiais mais 

utilizados em restaurações de dentes posteriores. 

Sobre o amálgama de prata, é INCORRETO afirmar 

que: 

 

a) As bruniduras pré-escultura e pós-escultura podem 

ser consideradas uma continuação da 

condensação do amálgama. 

 

b) A escultura de uma restauração de amálgama deve 

ser iniciada, quando o material estiver em processo 

inicial de cristalização e apresentar certa 

resistência ao corte. 

 

c) O polimento das restaurações confeccionadas, 

tanto com liga convencional como de alto teor de 

cobre, proporciona diminuição significativa de 

infiltração marginal. 

 

d) Paredes convergentes nas cúspides de trabalho 

induzem a fraturas, uma vez que o amálgama nas 

margens tem menor espessura e maior 

possibilidade de coincidir com os contatos em 

cêntrica. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 
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Uma vez que a administração do antibiótico tenha sido 

iniciada, a resposta do paciente deve ser 

cuidadosamente observada. Informe se é verdadeiro 

(V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e, em seguida, 

assinale a alternativa que contém a sequência correta. 

 

(   ) Se nenhuma melhora é notada no primeiro dia de 

medicação, o antibiótico deverá ser trocado. 

 

(  ) A maioria dos antibióticos deve ser tomada em 

jejum (30 minutos antes ou 2 horas depois da refeição). 

 

(   ) A resposta do paciente à terapia antibiótica está na 

dependência do equilíbrio hídrico e de um adequado 

suporte nutricional. 

 

(  ) O sinal mais comum de uma hipersensibilidade 

retardada (tipo IV) é um persistente baixo grau de 

febre. Numa situação típica, o paciente não mais 

apresenta edema, dor, trismo ou drenagem, mas 

continua a apresentar uma leve elevação de 

temperatura, apesar do pulso normal. 

 

a) F – V – F – F. 

b) V – V – V – V. 

c) V – F – F – V. 

d) F – V – V – V. 

 

 

 
 

 

São anomalias dentárias hipoplasiantes: 

 

a) Macrodontia e geminação. 

b) Anodontia e microdontia 

c) Microdontia e Macrodontia. 

d) Anodontia e taurodontia. 

 

 

 

 
 

 

Segundo disposto no artigo 7º do Código de Ética 

Odontológico é considerado infração ética no 

relacionamento entre paciente e profissional: 

 

a) Praticar ou permitir que se pratique concorrência 

desleal. 

b) Criticar erro técnico-científico de colega ausente, 

salvo por meio de representação ao Conselho 

Regional.  

c) Adotar novas técnicas ou materiais que não 

tenham efetiva comprovação científica. 

d) Negar, injustificadamente, colaboração técnica de 

emergência ou serviços profissionais a colega; 

 

 

 
 

 

A Ulectomia consiste em: 

 

a) Cirurgia para aumentar a profundidade do sulco 

existente entre a mucosa interna do lábio e a 

gengiva. 

b) Regularizar o osso após extração. 

c) Remover uma porção da gengiva que está 

cobrindo um dente. 

d) Corrigir o posicionamento da musculatura existente 

entre a mucosa da bochecha e a borda da gengiva. 

 

 
 

 

São sinais e sintomas da alveolite:  
 

a) Alvéolo com coágulo, mau odor, presença se 

supuração e dor intensa 2 a 3 dias após a 

extração.  

b) Alvéolo com coágulo, mau odor, ausência de 

supuração e dor intensa 10 a 15 dias após a 

extração.  

c) Alvéolo vazio e seco, mau odor, presença de 

supuração e dor intermitente 2 a 3 dias após a 

extração. 11  

d) Alvéolo vazio e seco, mau odor, ausência de 

supuração e dor intensa 2 a 3 dias após a 

extração. 

 

 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 
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Em relação à biossegurança e sobre antissepsia das 

mãos na clínica odontológica, é correto afirmar: 

 

a) Álcool 90% é o produto mais indicado. 

b) Compostos iodóforos são os únicos aceitos pelo 

Ministério da Saúde. 

c) Compostos de iodo estão proibidos no Brasil pela 

ANVISA desde 2010. 

d) Clorexidina é um princípio ativo aceito. 

 

 

 

 
 

 

Sobre os procedimentos usados na extração dentária, é 

correto afirmar: 

 

a) O fórceps, quando inserido no sentido apical, faz 

com que o centro de rotação seja deslocado 

apicalmente e gere menos pressão apical. 

b) A técnica fechada é usada quando existem razões 

para acreditar que será necessário força excessiva 

para remover o dente. 

c) Os molares mandibulares têm o osso vestibular 

com cortical mais resistente e geralmente 

requerem intensa pressão para vestibular para sua 

extração. 

d) A maior função do fórceps é remover o dente. 

 

 

 
 

 

Dentre os materiais utilizados em restaurações 

dentárias, aquele que apresenta qualidade 

anticariogênica é: 

 

a) óxido de zinco 

b) cerâmica 

c) resina composta 

d) ionômero de vidro 

 

 

 
 

 

Por padrão, para profilaxia da endocardite bacteriana 

infecciosa e outras infecções em adultos, são prescritos 

remédios para o paciente tomar antes do procedimento 

odontológico. Estão corretos: 

 

a) 1 g de cefalosporina meia hora antes do 

procedimento. 

b) 2 g azitromicina 24 horas antes do procedimento. 

c) 2 g de amoxicilina 2 horas depois do procedimento.  

d) 2 g amoxicilina 1 hora antes do procedimento. 

 

 
 

 

 “O termo biofilme descreve uma comunidade 

microbiana relativamente indefinida associada à 

superfície do dente ou a qualquer outro material duro 

não descamativo” (LINDHE et al., 2005, p.85). 

 

Para sua eliminação o fator primordial é: 

 

a) A fricção mecânica desde que associada a agentes 

químicos antissépticos. 

b) A fricção mecânica. 

c) A utilização de agentes químicos que tenham como 

característica a substantividade. 

d) A utilização de agentes antimicrobianos. 

 

 

 
 

 

São exemplos de materiais utilizados na proteção do 

complexo dentino-polpa, EXCETO: 

 

a) amálgama dental 

b) vernizes cavitários 

c) Óxido de Zn e eugenol (IRM) 

d) ionômero de vidro 

 

 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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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. 

 

 

 

 

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. 

 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 
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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 encerra 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 

 
 

 

 

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 

 

 

 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 
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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 39 

QUESTÃO 40 




