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

ENGENHEIRO CIVIL 
  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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INSCRIÇÃO:

ASSINATURA:__________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA
Com  base  no  texto  Visita,  de  Ferreira  Gullar, 

responda às questões 01 e 02.

VISITA
Sobre  a  minha  mesa,  na  redação  do  jornal, 

encontrei-o, numa tarde quente de verão. É um inseto que 
parece um aeroplano de quatro asas translúcidas e gosta 
de sobrevoar os açudes, os córregos e as poças de água. 
É um bicho do mato e não da cidade. Mas que fazia ali, 
sobre a minha mesa, em pleno coração da metrópole?

Parecia  morto,  mas  notei  que  movia 
nervosamente  as  estranhas  e  minúsculas  mandíbulas. 
Estava  morrendo  de  sede,  talvez  pudesse  salvá-lo. 
Peguei-o pelas asas e levei-o até o banheiro. Depois de 
acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão e deixei que 
a  água  pingasse  sobre  a  sua  cabeça  e  suas  asas. 
Permaneceu  imóvel.  É,  não  tem  mais  jeito  –  pensei 
comigo. Mas eis que ele se estremece todo e move a boca 
molhada. A água tinha escorrido toda, era preciso arranjar 
um meio de mantê-la ao seu alcance sem contudo afogá-
lo. A outra pia talvez desse mais jeito. Transferi-o para lá, 
acomodei-o e voltei para a redação.

Mas a memória tomara outro rumo. Lá na minha 
terra,  nosso grupo de meninos  chamava esse bicho de 
macaquinho  voador  e  era  diversão  nossa  caçá-los, 
amarrá-los com uma linha e deixá-los voar acima de nossa 
cabeça.  Lembrava também do açude,  na fazenda,  onde 
eles apareciam em formação de esquadrilha e pousavam 
na água escura. Mas que diabo fazia no Rio, na avenida 
Rio Branco, esse macaquinho voador? Teria ele voado do 
Coroatá até aqui,  só para me encontrar? Seria ele uma 
estranha mensagem da natureza a este desertor?

Voltei  ao banheiro e em tempo de evitar  que o 
servente  o  matasse.  “Não  faça  isso  com  o  coitado”. 
“Coitado nada, esse bicho deve causar doença”. Tomei-o 
da mão do homem e o pus de novo na pia. O homem ficou 
espantado  e  saiu,  sem  saber  que  laços  de  afeição  e 
história me ligavam àquele estranho ser. Ajeitei-o, dei-lhe 
água  e  voltei  ao  trabalho.  Mas  o  tempo  urgia,  textos, 
notícias, telefonemas, fui para casa sem me lembrar mais 
dele.

(FERREIRA,  Gullar.  Melhores  crônicas.  Seleção  Augusto 
Sérgio Bastos. São Paulo: Global, 2004. p.174-175).

1. A visita de um inseto à redação do jornal provocou no 
narrador:

a) revolta contra o invasor
b) desejo de eliminar o bicho
c) recordação da infância
d) vontade de desinfetar o ambiente
e) pedido ao servente para matar o intruso

2. O cronista informa que “laços de afeição e história” o 
ligavam  àquele  estranho  ser.  Tais  laços  de  afeição  e 
história podem ser compreendidos como:

a) sentimentos do passado         

b) ilação sobre o futuro     
c) mergulho no presente                 
d) agitação da vida moderna         
e) dissipação da memória

3. Em “Estava morrendo de sede”, a locução adverbial em 
destaque indica:

a) afirmação
b) dúvida
c) instrumento
d) causa
e) modo

4.  Considere  as  frases  quanto  ao  emprego  da  regência 
verbal:

I. Fui para casa sem me lembrar mais dele.
II.  O  homem  lembrou-se  do  macaquinho  voador  de  sua 
infância.
III. Ainda lembro o Coroatá das brincadeiras de criança.

Está (estão) correta(s):

a) apenas I
b) I e II
c) I e III      
d) II e III
e) I, II e III

5.  Em  “notei  que  movia  nervosamente  as  estranhas  e 
minúsculas mandíbulas”, a oração destacada classifica-se 
como uma oração subordinada substantiva:

a) subjetiva
b) objetiva direta
c) objetiva indireta      
d) predicativa
e) completiva nominal

6.  Assinale  a  alternativa  em  que  todas as  palavras  são 
acentuadas devido à mesma regra de acentuação gráfica.

a) translúcida, córrego, água, metrópole.          
b) memória, história, notícia, água.            
c) minúscula, mandíbula, imóvel, notícia.     
d) é, até, lá, também.           
e) salvá-lo, acomodá-lo, afogá-lo, imóvel.

7.  Assinale a alternativa em que  todas as palavras estão 
grafadas corretamente:

a)  mesa, defesa, empresa, framboesa.
b)  pobreza, proeza, princeza, prazer.
c) calabreza, certeza, clareza, camponeza.
d) magreza, milaneza, marqueza, macieza.
e)  francesa, franquesa, fraquesa, fortalesa.

8. O “macaquinho voador” da crônica de Ferreira Gullar é 
um inseto cujo nome científico é:



a) centopeia
b) borboleta
c) tanajura
d) vespa
e) libélula

9.  Observe as frases:

I. Devem existir planos alternativos.
II. Devem haver soluções a curto prazo.
III. Os bancos haviam emitido inúmeros títulos financeiros.

Está (estão) correta(s):

a) apenas I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III

10.  Em  “nosso  político  é  uma  raposa velha”,  o  termo 
grifado apresenta-se no sentido:

a) científico
b) instrucional
c) metalinguístico
d) conotativo
e) denotativo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia o texto seguinte

O engenheiro Astrobaldo Ferreira, da Secretaria de Obras 
da  Prefeitura  Municipal  de  Floriano,  é  encarregado  de 
fazer o orçamento para a recomposição do revestimento 
primário de uma estrada vicinal, de 40km de extensão e 
plataforma, em média, de 7,00m. Astrobaldo verifica que 
existem duas jazidas de material a ser utilizado, ambas na 
margem da estrada, uma localizada no km 10 e outra no 
km 26.

Com base nesta informação, responda às duas questões 
seguintes.

21. Se o revestimento a ser executado deve ser espessura 
acabada  de  20cm,  o  momento  de  transporte estimado 
para esse serviço é, aproximadamente, de?

a) 146.000t.km
b) 246.000t.km
c) 346.000t.km
d) 446.000t.km
e) 546.000t.km

22.  Se  é  previsto  uma  indenização  de  R$0,20  por  cada 
metro cúbico medido e extraído nas jazidas, o valor previsto 
para esta indenização será de:

a) R$11.200,00
b) R$12.880,00
c) R$13.400,00
d) R$ 10.000,00
e) R$ 14.000,00 

23.  Observe  a  viga  seguinte,  com  um  carregamento 
triangular, simetricamente distribuído

Se você constrói o diagrama dos esforços cortantes desta 
viga, este diagrama se apresentará como:

a)  duas  retas  horizontais,  uma indicando  as  seções  com 
esforço positivo e outra indicando as seções cujo esforço é 
negativo.
b) uma parábola do terceiro grau
c) uma reta inclinada
d) uma parábola do segundo grau 
e) uma catenária. 

24. Analise as assertivas seguintes:

I.  Denomina-se  argamassa  um material  ativo,  ligante,  em 
regra  pulverulento,  cuja  função  primordial  é  formar  uma 
pasta que une os grãos do agregado.
II.  Em um prédio,  denomina-se ramal predial  ou ramal de 
descarga  a  tubulação  final  que  recebe  os  efluentes  dos 
subcoletores e os envia à rede pública de saneamento.
III. O comprimento de flambagem é um comprimento teórico, 
calculado pela extensão da corda de um arco pleno que se 
forma em um pilar após ser comprimido pelo carregamento.
IV. Denomina-se alimentador predial a tubulação que faz a 
ligação entre a rede pública e a rede predial de distribuição.
V. Um fenômeno físico de segregação que consiste de, após 
o  lançamento  e  adensamento  do  concreto,  a  água  da 
mistura  elevar-se  à  superfície  [do  concreto]  antes  que se 
processe a pega, é definida como exsudação.
VI.  A propriedade do concreto  relacionada com o  esforço 
para  que,  ao  ser  aplicado,  ocorra  uma perda  mínima  de 
homogeneidade  é  conhecida  como  trabalhabilidade  do 
concreto. 

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,  apenas  quatro  são 
corretas.



e)  se,  dentre  as  assertivas  acima,  apenas  cinco  são 
corretas.

25.  Um  gestor  de  determinado  Município  projeta  tapar 
alguns  buracos  nas  ruas  de  sua  cidade  com  MBUF 
(Mistura   Betuminona  Areia-Asfalto  a  Frio)  e,  também, 
projeta pavimentar determinada estrada vicinal  com TSS 
(Tratamento  Superficial  Simples).  Os  materiais 
betuminosos utilizados para a confecção da MBUF e para 
a execução do TSS são, respectivamente

a) Emulsão asfáltica RM–1C e Emulsão asfáltica RR–2C.  
b) Emulsão asfáltica RM–2C e Emulsão asfáltica RM–1C.
c) Emulsão asfáltica RR–1C e Emulsão asfáltica RM–2C.
d) Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) 50/60 e Emulsão 
asfáltica RM – 2C.
e)  Cimento  Asfáltico  de  Petróleo  (CAP)  50/60  e  Asfalto 
diluído CM-30. 

26.  Em  fio  de  aço,  de  2cm²  de  seção  transversal, 
inextensível e fixado na laje de um galpão, você pendura 
um bloco (paralelepípedo retângulo) de  concreto armado 
de dimensões, 80x60x25cm. Pode-se dizer que, dentre as 
alternativas seguintes, a tensão de tração neste fio é de:

a) 1,5kN/cm²
b) 0,5kN/cm²
c) 1,2kN/cm²
d) 2,0kN/cm²
e) 15,0kN/cm²   

27. Observe a seguinte figura

Sobre  a  figura,  em  razão  os  elementos  dispostos  na 
embalagem (CP II – E – 32), 25kg, analise as assertivas 
seguintes:

I.   Este  cimento  tem  tempo  de  pega  maior  ou  igual  a 
1(uma) hora.
II. O prazo de validade do produto ensacado é de cerca de 
180 dias (seis meses)

III.  Este  cimento  é  recomendado  para  aplicações  gerais. 
Pode  ser  usado  no  preparo  de  argamassas  de 
assentamento,  revestimento,  argamassa armada,  concreto 
simples,  armado,  protendido,  projetado,  rolado,  magro, 
concreto-massa,  elementos  pré-moldados  e  artefatos  de 

concreto,  pisos  e  pavimentos  de  concreto,  solo-cimento, 
dentre outros.
IV.  Quando  trabalhado,  após  7(sete)  dias  de  idade,  deve 
apresentar uma resistência à compressão maior ou igual a 
25MPa.
V. Quando trabalhado, 28 (vinte e oito) dias de idade, deve 
apresentar uma resistência à compressão igual ou superior 
a 32MPa.

Assinale:

a) se corretas II e V, apenas
b) se corretas I, III e V, apenas
c) se corretas I, III, IV e V, apenas
d) se corretas I, IV e V, apenas.
e) se corretas III, IV e V, apenas.

28.  Para  dimensionar  determinada  estrutura,  você  deve 
compor  a  carga  vertical  a  qual  esta  estrutura  vai  ser 
submetida  em  função  dos  fins  para  a  qual  se  destina. 
Segundo  as  normas  técnica  brasileira,  a  carga  vertical 
mínima para o projeto de uma arquibancada é de ....(1)...., 
enquanto a carga vertical mínima para uma laje da sala de 
leitura  de  uma  biblioteca  é  de  ........  (2)..........  e  a  carga 
vertical mínima da laje do salão de danças de um clube é de 
.........(3).........

Os números e unidades corretos que preenchem as lacunas 
1, 2 e 3, são, respectivamente:

a) 3kN/m²  – 2,5kN/m²  – 6kN/m²
b) 3kN/m²  – 3,5kN/m²  – 6kN/m²
c) 3,5kN/m²  – 2,5kN/m²  – 6kN/m²     
d) 4kN/m²  – 3,5kN/m²  – 7kN/m²
e) 4kN/m²  – 2,5kN/m²  – 5kN/m² 

29. Analise as assertivas seguintes:

I. Se uma estrutura se encontra em equilíbrio, o somatório 
dos  momentos  fletores  calculados  em relação  a  qualquer 
ponto da estrutura deve ser nulo.
II. Para uma amostra de solo, determina-se índice de vazio a 
relação entre o volume de vazios e o volume total. 
III.  Na  Mecânica  dos  Solos o  Grau  de  saturação (S)  é 
expresso  em percentagem,  e  é  definido  como a  "relação 
entre o volume de água (Va) e o volume de vazios (Vv)"
IV.  A  Hidráulica  relata  o  fenômeno  que  acontece  em 
instalações  hidráulicas  quando,  em  regiões  de  baixa 
pressão,  bolhas  de  vapor  se  formam  e,  ao  encontrarem 
campo  de  pressão  positiva,  implodem  em  superfícies.  O 
fenômeno relatado é denominado de pressão de ruptura.  

Assinale:

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



d)  se,  dentre  as  assertivas  acima,  apenas  três  são 
corretas.
e) se, dentre as assertivas acima, todas são incorretas.

30.  Observe  a  figura  seguinte,  representando  uma viga 
(AB) de concreto armado de um edifício, apoiada em dois 
apoios e carregada simetricamente.

Se o vão teórico desta viga é de 5,20m, a flecha máxima 
(deformação  medida  a  partir  do  plano  que  contém  os 
apoios) admitida é igual:

a) 2,08cm
b) 1,73cm
c) 1,48cm
d) 1,30cm
e) 1,15cm

31. Em uma rede predial de distribuição de água, deve-se 
atentar para a pressão mínima [em condições dinâmicas] e 
a  pressão  máxima  [condições  estáticas]  da  água  em 
qualquer seção dessa rede de distribuição.

Os valores da pressão mínima e da pressão máxima, em 
m.c.a (metro de coluna d’água) são, respectivamente:

a) 1, e 40,0
b) 0,5 e 20,0
c) 1,0 e 40,0
d) 2,0 e 30,0
e) 0,5 e 40,0

32. Segundo a Norma NR-18:

I. Em um canteiro de obra, caso não exista lei municipal 
estabelecendo  limite  maios,  as  instalações  sanitárias 
devem  ter  pé-direito  mínimo  de  2,50m  (dois  metros  e 
cinquenta centímetros)
II.  Um  canteiro  de  obra  deve  dispor  de ambulatório, 
quando se tratar de frentes de trabalho com 50 (cinquenta) 
ou mais trabalhadores.
III. Os alojamentos dos canteiros de obra devem ter área 
de ventilação de no mínimo 1/8 (um oitavo) da área de 
piso.

IV. Os alojamentos dos canteiros de obra devem ter área 
mínima de 3,00 (três metros) quadrados por módulo 
cama/armário, incluindo a área de circulação.
V.  As  instalações  elétricas  provisórias  de  um canteiro  de 
obras devem ser constituídas de chave-faca blindada para 
os  equipamentos  e  chaves  magnéticas  e  disjuntores  no 
quadro de tomadas.

VI. Nas atividades laborais desenvolvidas em um canteiro de 
obra,  deve  ser  utilizado  o  cinto  de  segurança  tipo  para-
quedista,  no  caso  da  atividade  ser  executada  a  mais  de 
2,00m  de  altura  do  piso  e  haja  risco  de  queda  do 
trabalhador.
VII.Todos os empregados, antes de iniciar suas atividades 
laborais,  devem  receber  obrigatório  treinamento 
admissional,  o qual  deverá ter  carga horária mínima de 8 
(oito) horas, a ser ministrado no horário de trabalho, com os 
objetivos específicos de treinar  o trabalhador sobre o uso 
adequado dos EPIs e EPCs.

Assinale:

a) se, dentre as assertivas acima, duas são corretas e cinco, 
incorretas.
b) se, dentre as assertivas acima, três são corretas e quatro, 
incorretas.
c) se, dentre as assertivas acima, quatro são corretas e três, 
incorretas.
d) se, dentre as assertivas acima, cinco são corretas e duas, 
incorretas.
e)  se,  dentre  as  assertivas  acima,  uma é  correta  e  seis, 
incorretas.

33.  Segundo  a  NR-18,  assinale  a  alternativa  que contém 
uma definição INCORRETA:

a)  Autopropelida:  máquina  ou  equipamento  que  possui 
movimento próprio.
b) Prancha: peça de madeira com largura maior que 0,30m 
(trinta  centímetros)  e  espessura  entre  0,04m  (quatro 
centímetros) e 0,06m (seis centímetros). Caso as dimensões 
sejam  superiores  a  essas,  a  peça  é  denominada  de 
pranchão.
c) Blaster: profissional habilitado para a atividade e operação 
com explosivos.
d) Botoeira: dispositivo de partida e parada de máquinas.
e)  Estaiamento:  utilização  de  tirantes  sob  determinado 
ângulo, para fixar os montantes da torre.

34. Observe a figura seguinte, retrato de uma planilha Excel 
2007



Se na célula C3 se insere a fórmula seguinte

=(SE(A1>A2;A1;SE(A2>A3;A2;SE(A3>
A4;A3;SE(A4>A5;A4;A5)))))^(1/3)

O resultado a ser observado na célula C3 é
a) 3
b) 12
c) 25
d) 27
e) Um valor menor que 3 ou maior que 27 

35. O comando STRETCH é um comando de modificação 
que existe no AUTOCAD. Esse comando pode ser ativado 
diretamente por intermédio da tecla
a) ST
b) STR
c) SCH
d) SC
e) S

36.  A  Câmara  de  Vereadores  de  Piripiri,  na  próxima 
legislatura, que se inicia em 2013 (eleição em outubro de 
2012) terá, no máximo, quantos vereadores?

a) 9
b) 10
c) 11
d) 13
e) 15

37. Pelos dados do IBGE e do TSE, mais de .....(1)....... da 
população  de  Piripiri  é  formada  de  eleitores.  Assim,  o 
município  de  Piripiri,  em  2011,  tem, 
aproximadamente, ........(2).......... eleitores.
As  lacunas  (1)  e  (2)  são  preenchidas,  correta  e 
respectivamente, pelos dados dispostos na alternativa:

a) 65% – 41.000
b) 55% – 34.000
c) 63% – 39.000
d) 68% – 42.000
e) 58% – 35.000   

38. Leia atentamente o texto seguinte:

 “As  condições  climáticas  do  município  de  Piripiri  (com 
altitude  da  sede  a  ...(1)....  acima  do  nível  do  mar), 
apresentam  temperaturas  .........(2)...........,  com  clima 
quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual é 
definida  no  Regime  Equatorial  Marítimo,  com  isoietas 
anuais  em .......(3).......,  cerca de 5 a 6 meses como os 
mais chuvosos e
 período  restante  do  ano  de  estação  seca.  O  trimestre 
mais úmido é o formado pelos meses de .....(4).......”. 

(Apud Ministério  de  Minas  e  Energia,  CPRM,  Projeto 
Cadastro  de  Fontes  de  Abastecimento  por  Água 

Subterrânea, Diagnóstico do Município de Piripiri, 2004. p.3. 
Modificado)

Observe que no texto foram retirados termos referentes a 
elementos  geográficos  do  Município  de  Piripiri.  Assinale, 
dentre  as  alternativas  seguintes,  aquela  que  indica 
corretamente os termos retirados do texto.

a) (1): 160m – (2): mínimas de 20ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 1.200 a 1.800mm – (4): janeiro, fevereiro e março.
b) (1): 60m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 800 a 1.600mm – (4): fevereiro, março, abril.
c) (1): 200m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 800 a 1.600mm – (4): janeiro, fevereiro, março.
d) (1): 250m – (2): mínimas de 26ºC e máximas 38ºC – (3): 
entre 600 a 1.000mm – (4): fevereiro, março, abril.
e) (1): 250m – (2): mínimas de 20ºC e máximas 40ºC – (3): 
entre 600 a 1.200mm – (4): fevereiro, março, abril.

39. Ele nasceu onde hoje é o “Bairro da Estação”, na cidade 
de Piripiri. Produziu literatura bastante para memorização de 
seu nome no cenário cultural do Estado do Piauí. Fundador 
da  APL  (Academia  Piauiense  de  Letras).  Foi  jornalista 
andarilho, repentista e tribuno ardoroso. Possuía um prelo 
portátil  e  em  qualquer  parte  onde  estivesse  editava  seu 
jornal  A Jornada,  periódico  ambulante  que  manteve  por 
vários anos, sendo ele sozinho, e ao mesmo tempo, redator, 
revisor e tipógrafo. Redigia, compunha, executava clichês de 
madeira para ilustrar o jornal e, afinal, o imprimia. Também 
foi  exímio  desenhista,  pintor,  xilógrafo  e  escultor.  O texto 
acima se reporta a:

a) Aurélio Dantas
b) João Freitas Filho (Lolô Freitas)
c) José Newton de Freitas
d) Baurélio Mangabeira 
e) Elias de Oliveira.   

40. Observe a foto seguinte:

A foto acima, colhida no portal  www.vejapiripiri.com (link 
historiando),  retrata  Rua  de  Piripiri  em  algum  ano  da 
década de 1940. 

http://www.vejapiripiri.com/


Nesta  década,  anos  40  do  século  passado,  um  fato 
marcante para o Município de Piripiri foi:

a) a conclusão das obras do açude Caldeirão, construído 
para barrar as águas do Rio Caldeirão, um afluente do Rio 
dos Matos.
b) a pavimentação da BR-343, entre Piripiri e Teresina.
c)  A grande  seca,  a  maior  do  século  XX  na  região  de 
Piripiri.
d)  A construção  da  atual  Igreja  de  Nossa  Senhora  dos 
Remédios,  considerada  “o  principal  cartão  postal  de 
Piripiri”, localizada no centro da cidade.
e) todas as alternativas anteriores são INCORRETAS.






