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

FISIOTERAPEUTA
  LEIA AS INSTRUÇÕES:

1) Você deve  receber  do  fiscal,  além deste  caderno  contendo 40 (quarenta)  questões  objetivas,  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. Caso contrário, informe ao fiscal de sala.

3) O tempo de duração da prova é de 04 (quatro) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame. 

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a  lista de presença e o  cartão-resposta e entregar ao Fiscal  o seu 

caderno de questões, sob pena de ser eliminado do certame. 

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou assinar fora do local indicado, bem como 

aquele que rubricar, abreviar o pré-nome ou o nome, ou assinar com letra de forma.
6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e não será 
substituído em hipótese alguma.
7) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 
proposto. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. As 
marcações rasuradas no cartão-resposta anulam a questão.
8)  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: 

9) 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;

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho parte integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal de sala. Caso o candidato seja 
surpreendido com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima,  será eliminado do 
certame.

.........................................................................................................................................................................................................
 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto

A dor de crescer

Período de passagem, tempo de agitação e turbulências. 
Um  fenômeno  psicológico  e  social,  que  terá  diferentes 
particularidades  de  acordo  com  o  ambiente  social  e 
cultural. Do latim  ad, que quer dizer  para, e  olescer, que 
significa  crescer, mas também  adoecer,  enfermar. Todas 
essas definições, por mais verdadeiras que sejam, foram 
formuladas por adulto.

“Adolescer  doi”  –  dizem  as  psicanalistas 
[Margarete,  Ana Maria  e Yeda]  –  “porque  é  período de 
grandes transformações. Há um sofrimento emocional com 
as  mudanças  biológicas  e  mentais  que  ocorrem  nessa 
fase. É a morte da criança para o nascimento do adulto. 
Portanto, trata-se de uma passagem de perdas e ganhos e 
isso nem sempre é entendido pelos adultos.”

Margarete,  Ana  Maria  e  Yeda  decidiram  criar  o 
“Ponto de Referência” exatamente para isso. Para facilitar 
a vida tanto dos adolescentes quanto das pessoas que os 
rodeiam,  como  pais  e  professores.  “Estamos  tentando 
resgatar o sentido da palavra diálogo” – enfatiza Yeda – 
“quando  os  dois  falam,  os  dois  ouvem  sempre 
concordando  um  com  o  outro,  nem  sempre  acatando. 
Nosso objetivo maior talvez seja o resgate da interlocução, 
com direito, inclusive, a interrupções.”

Frutos de uma educação autoritária, os pais de hoje 
se queixam de estar vivendo a tão alardeada ditadura dos 
filhos.  Contrapondo o autoritarismo,  muitos enveredaram 
pelo caminho da liberdade generalizada e essa tem sido a 
grande  dúvida  dos  pais  que  procuram  o  “Ponto  de 
Referência”: proibir ou permitir? “O que propomos aqui” – 
afirma Margarete – “é a consciência da liberdade. Nem o 
vale-tudo  e  nem  a  proibição  total.  Tivemos  acesso  a 
centros semelhantes ao nosso na Espanha e em Portugal, 
onde o setor público funciona bem e dá muito apoio a esse 
tipo de trabalho porque já descobriram a importância de 
uma adolescência vivida com um mínimo de equilíbrio. Já 
que o processo de passagem é inevitável,  que ele seja 
feito com menos dor para todos os envolvidos”.
              (MIRTES, Helena.  Estado de Minas. 16 jun. 
1996.)

1. Segundo o texto, por que adolescer doi?

a) Porque muitos enveredaram pelo caminho da liberdade 
generalizada.
b) Porque os pais estão vivendo a tão alardeada ditadura 
dos filhos.
c) Porque  já  descobriram  a  importância  de  uma 
adolescência vivida com um mínimo de equilíbrio. 
d) Porque há um sofrimento emocional com as mudanças 
biológicas e mentais que ocorrem nessa fase.

e) Porque  há  o  resgate  da  interlocução,  com  direito, 
inclusive, a interrupções.

2. Contrapondo o autoritarismo, já vivido pelos pais, o que 
propõe  as  psicanalistas,  como  forma  de  amenizar  a  dor 
experimentada nessa passagem inevitável da adolescência 
para a fase adulta?

a) Acesso a centros semelhantes ao nosso na Espanha e 
em Portugal. 
b) Enveredar pelo caminho da liberdade generalizada. 
c) A morte da criança para o nascimento do adulto. 
d) Ter a consciência da liberdade. Nem o vale-tudo e nem a 
proibição total.
e) Viver a tão alardeada ditadura dos filhos, contrapondo o 
autoritarismo.

3. O sujeito da oração destacada “Margarete, Ana Maria e 
Yeda  decidiram  criar  o  “Ponto  de  Referência” 
exatamente para isso.” é classificado como:

a) Sujeito determinado composto
b) Sujeito determinado oculto
c) Sujeito determinado simples
d) Sujeito indeterminado
e) Sujeito inexistente

4. Que  conjunção  poderia  substituir  a  expressão  em 
destaque: Do latim  ad, que quer dizer  para, e  olescer, que 
significa crescer, mas também adoecer, enfermar.

a) no entanto
b) e
c) e sim
d) porém
e) entretanto

5. A quantidade de letras e de fonemas, respectivamente 
da palavra destacada em: “quando os dois falam, os dois 
ouvem sempre concordando um com o outro, nem sempre 
acatando.”

a) 11 letras e 11 fonemas
b) 11 letras e 09 fonemas
c) 11 letras e 10 fonemas
d) 09 letras e 11 fonemas
e) 09 letras e 10 fonemas

6. Identifique  a  frase  em  que  se  empregou  a  próclise 
incorretamente.

a) Os  pais  de  hoje  se  queixam  de  estar  vivendo  a  tão 
alardeada ditadura dos filhos.
b) Nunca me apressei tanto em alcançá-lo quanto hoje.
c) Te  sentia  tão  próximo  de  mim  que  não  imaginava 
tamanha decepção.



d) Sua alegria logo se foi na escuridão do choro.

e) Precisava me conter com tua ausência tão planejada.

7. Marque a alternativa que apresenta erro de ortografia.

a) Naquele ínterim, ela decidiu mudar toda sua vida.
b) Nossa  estada  em  Paris  proporcionou-nos  muita 
felicidade.
c) O uso contínuo do cigarro pode provocar o enfisema.
d) Ironia:  nosso  melhor  cardiologista  sofreu  um enfarto 
ontem à noite.
e) Você não sabia que Júlio ainda é de menor?

8. Leia  e  assinale  a  alternativa  que  contém  o  ÚNICO 
adjetivo do texto.

Da sabedoria dos livros

Não penses compreender a vida nos autores.
Nenhum disto é capaz.
Mas, à medida que vivendo fores,
Melhor os compreenderás.

Anos de poesia. São Paulo, Globo, 1998.

a) sabedoria
b) autores
c) vida
d) melhor
e) capaz

9. Identifique  a  alternativa  correta  no  que  tange  à 
concordância verbal nas orações.

a) Precisaram-se de muitas secretárias naquele evento.
b) Tratavam-se de verdades quando mexeram em seus 
sentimentos.
c) Obedeceram-se  aos  velhos  ditames  da  hipocrisia 
naquela reunião.
d) Compraram-se casa de taipa na região norte do Piauí.
e) Venderam-se casas de taipa na região norte do Piauí.

10. Leia e assinale a alternativa que contém o significado 
da palavra destacada.

“Amar solenemente as palmas do deserto,
o que é entrega ou adoração expectante
e amar o inóspito, o cru,
um vaso sem flor; um chão vazio,
e o peito inerte,  e a rua vista em sonho, e uma ave de 
rapina”

               Carlos Drummond de Andrade

a) Inabitável
b) Imune
c) Imortal
d) Infinito
e) Irredutível 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11. A Resolução COFFITO n° 387 de 08 de junho de 
2011, “Fixa  e  estabelece  os  Parâmetros 
Assistenciais  Fisioterapêuticos  nas  diversas 
modalidades  prestadas  pelo  fisioterapeuta”.  Os 
Parâmetros  Assistenciais  Fisioterapêuticos 
representam  o  quantitativo  máximo  de 
cliente/paciente  assistidos  por  profissional 
fisioterapeuta em turno de trabalho de seis horas.

No  atendimento  a  cliente/paciente  de  cuidados  mínimos 
(cliente/paciente  estável  sob  ponto  de  vista  clínico  e 
fisioterapêutico, auto-suficiente nas necessidades humanas 
básicas,  exemplos:  clientes/pacientes  traumáticos, 
ortopédicos,  reumatológicos,  de  clínica  geral,  em  pós-
cirúrgico tardio), quantos pacientes devem ser avaliados e 
atendidos, respectivamente, pelo fisioterapeuta em um turno 
de trabalho de 6 horas?

a) 2 avaliações e 12 atendimentos.
b) 3 avaliações e 6 atendimentos.
c) 3 avaliações e 15 atendimentos.
d) 1 avaliações e 10 atendimentos.
e) 2 avaliações e 6 atendimentos.

12. Recurso fisioterapêutico contraindicado na síndrome 
do desfiladeiro cérvico torácico.

a) Ultrassom. 
b) Crioterapia.
c) Micro-ondas. 
d) Ondas curtas.
e) Tração cervical contínua.

13. No exame físico de pacientes com doenças neurológicas 
é  de  fundamental  importancia  avaliar  o  padrão  de 
deambulação.  A  marcha  do tipo  ceifante  ou  espástica  se 
caracteriza por:

a) Amplo afastamento das pernas, lordose lombar 
exagerada e com movimentos de ampla oscilação da pelve.
b) A  marcha  é  insegura,  com  passos  desordenados, 
membros  inferiores  distantes  entre  si,  e  levantando  as 
pernas  em  excesso  para  em  seguida  projetá-las  com 
energia sobre o solo.
c) O  indivíduo  caminha  traçando  um  semicírculo  com  o 
membro  inferior  comprometido,  devido  à  hipertonia  em 
extensão do membro.
d) O  andar  é  vacilante,  com  a  base  de  sustentação 
alargada,  apresentando  tendência  à  queda  para  qualquer 
direção, com incapacidade de andar em linha reta.
e) Cabeça  e  tronco  inclinados  para  frente,  com  passos 
curtos  e  marcha  vagarosa,  que  ora  se  acelera  de  modo 
involuntário.

14. São princípios do método Bobath, EXCETO:



a) Paciente deve ser visto sob um aspecto específico. 
b)  Suprime  padrões  anormais  antes  que  possam  ser 
introduzidos.
c) Abordagem de posturas de inibição reflexa.
d) Tratamento individualizado.
e)  Paciente  recebe  o  máximo  de  informações 
proprioceptivas e esteroceptivas, seja no nível automático, 
seja em um nível voluntário.

15. Com base no Conceito de Facilitação Neuromuscular 
Proprioceptiva, quais músculos estão sendo contraídos de 
forma concêntrica no padrão de flexão, abdução e rotação 
externa (com cotovelo mantido em extensão)?

a)Deltoide  anterior,  trapézio,  subescapular  e  redondo 
menor.
b)Deltoide  anterior,  supraespinhoso,  infraespinhoso  e 
redondo menor.
c) Deltoide anterior, trapézio, grande dorsal e peitoral.
d)Deltoide  anterior,  trapézio,  redondo  maior  e 
subescapular.
e)Deltoide  anterior,  tríceps  braquial,  grande  dorsal  e 
subescapular.

16. São  alterações  causadas  pelo processo  de 
envelhecimento biológico, EXCETO:

a) Redução da capacidade termorreguladora. 
b) Perda da força muscular.
c) Diminuição da massa muscular.
d) Menor rigidez das cartilagens.
e) Deficiência de agilidade.

17. Exercício no qual a extremidade distal do segmento é 
fixada em uma superfície de suporte, enquanto o tronco e 
os segmentos proximais movem-se sobre a parte fixa:

a) Adaptação;
b) Estabilização;
c) Cadeia fechada;
d) Anaeróbico;
e) Pendulare.

18. Inflamação  das  bainhas  sinoviais  que  envolve 
alguns tendões durante sua passagem por polias e túneis 
osteofibrosos. Essa caracterização se refere a:

a) Síndrome do túnel do carpo 
b) Tenossinovite
c) Tendinite
d) Epincondilite
e) Cervicobraquialgia

19. É a melhor posição para estimular a propriocepção 
e facilitar a plasticidade neural em pacientes que sofreram 
Acidentes Vasculares Encefálicos.

a) Posição ortostática.
b) Decúbito ventral.

c) Decúbito contralateral à lesão.
d) Decúbito ipsilateral à lesão.
e) Decúbito dorsal.

20. As  técnicas  fisioterapêuticas  para  remoção  de 
secreção brônquica tem por finalidade proporcionar 
a mobilização e retirada do muco em excesso nas 
vias aéreas, de forma a otimizar as trocas gasosas e 
reduzir o trabalho respiratório. Qual das alternativas 
abaixo não apresenta uma destas técnicas.

a) Técnia de expiração forçada.
b) Fricção traqueal expiratória.
c) Descompressão torácica abrupta localizada.
d) Flutter.
e) Compressão torácica.

21. Sobre  a  terapia  por  ultrassom  no  reparo  e 
remodelagem  teciduais,  analise  as  proposições 
abaixo. 

I-  A terapia por ultrassom não deve ser utilizada na fase 
inflamatória de reparo da lesão.
II- A aplicação do ultrassom produz grande aumento da 
resistência tênsil da cicatriz quando tratada
precocemente.
III-Quando aplicada precocemente, a terapia por ultrassom 
desorganiza a arquitetura tridimensional do tecido devido à 
destruição das fibras de colágeno.
IV- A aplicação da terapia por ultrassom aumenta a 
quantidade de elastina depositada na ferida,
favorecendo o reparo da lesão.

Assinale a alternativa correta
a) Apenas as proposições II e IV estão corretas
b) Apenas a proposição II está correta
c) Apenas a proposição IV está correta
d) Apenas as proposições I e II estão corretas
e) Apenas as proposições I, III e IV estão corretas

22. A espasticidade desenvolvida em pacientes após 
ocorrência de acidente vascular encefálico 
manifesta-se predominante em que músculos?

a) Biarticulares.
b) Constituídos principalmente, por fibras do tipo I.
c) Monooarticulares.
d) Antigravitacionais.
e) Antagonistas do movimento.

23. Um paciente comparece ao setor de fisioterapia 3 
meses após  um trauma em membro  inferior,  com 
fratura em terço médio do fêmur fixada através de 
placa e parafusos.   Deve-se considerar  durante  o 
exame  físico  para  definição  do  tratamento 
fisioterapêutico, EXCETO:



a) Presença de aderência/fibrose cicatricial.
b) Descarga de peso gradual no membro inferior lesionado 
(conforme cicatrização).

c) Diminuição de força e trofismo muscular.
d)Encurtamento muscular e rigidez articular periférica após 
imobilização.
e) Qualidade estética da cicatriz.

24.  É  um  objetivo  do  tratamento  fisioterapêutico  em 
pacientes portadores de Esclerose Múltipla.

a) Inibir a espasticidade.
b) Restringir os movimentos passivos.
c) Diminuir o edema das articulações.
d) Diminuir o tônus anormal que se encontra presente.
e) Aumentar ou manter a amplitude de movimento de 
todas as articulações.

25. Dentre os reflexos relacionados abaixo, qual não está 
presente  no  recém-nascido  a  termo,  em  condições 
normais.

a) Landau.
b) Moro.
c) Reação Cervical de Retificação.
d) Marcha reflexa.
e) Reflexo de sucção.

26. Neurônios  que  transmitem  impulsos  motores  do 
cérebro aos neurônios motores na medula espinhal.

a) Neurônio motor inferior.
b) Neurônio de terceira ordem.
c) Neurônio de quarta ordem.
d) Neurônio de quinta ordem.
e) Neurônio motor superior.

27. Um paciente idoso com marcha instável e déficit de 
equilíbrio deve fazer uso de qual equipamento auxiliar da 
locomoção.

a) Órtese longa sem bloqueio.
b) Muletas canadenses.
c) Andador.
d) Órtese curta e bengala.
e) Muletas axilares e órtese curta.

28. Analise as proposições abaixo sobre Paralisia Facial 
e marque a resposta CORRETA

a)  Raramente  ocorre  desvio  de  boca  na  presença  de 
paralisia facial.
b) O sinal de Bell ocorre quando há dificuldade para abrir 
os olhos.
c) O sinal de Nigro altera o ritmo de acompanhamento do 
globo ocular quando solicita-se olhar para baixo.

d) A paralisia facial central acomete toda uma hemiface.
e) A paralisia facial periférica acomete toda uma hemiface. 

29. Em paciente com patologia obstrutiva crônica, qual o 
benefício da expiração com lábios semicerrados?

a) Aumento da Frequência respiratória e da PaO2.
b) Diminuição da PaO2 e diminuição do VC.
c) Aumento do VC e diminuição da FR.
d) Aumento da FR e do VC.
e) Aumento do VC e diminuição da PaO2.

30. NÂO é uma manifestação comumente observada no 
doente com Parkinsonismo.

a) Rigidez.
b) Marcha propulsiva e/ou retropulsiva.
c) Mímica facial indiferente.
d) Hiperreflexia músculotendinosa.
e)  Intervalo  de  tempo aumentado  entre  a idealização e a 
realização dos movimentos.

31. A síndrome  do  túnel  do  carpo  tem  com  principal 
causa as  Lesões  por  Esforço  Repetitivo,  além de 
causas traumáticas, inflamatórias, hormonais dentre 
outras.  O  principal  nervo  relacionado  com  essa 
patologia é:

a) Ulnar.
b) Radial.
c) Músculocutâneo.
d) Abducente.
e) Mediano.

32. Sobre as lesões do sistema neurológico, analise as 
proposições abaixo: 

I  –  Na  neurotmese  e  na  axoniotmese,  existe  o  corte 
transversal completo do axônio, sendo que somente
na axoniotmese acontece degeneração Walleriana. e
II – Na neurotmese, parte do tronco nervoso é seccionado, e 
não se faz necessária a correção cirúrgica.e

III  –  Na  neuropraxia,  existe  um  bloqueio  da  condução 
nervosa, porém, sem secção do neurônio, e sua
recuperação se dá a partir do momento em que a causa do 
bloqueio é removida. c
IV  –  A  neuropraxia  se  caracteriza  pela  falta  de  dor  do 
paciente e pela recuperação mais demorada. E

Marque a alternativa correta
a) Apenas as proposições I e II estão corretas.
b) Apenas as proposições I, II e III estão corretas.
c) Apenas a proposições II está correta.
d) Apenas a proposição III está correta.
e) Apenas as proposições III e IV estão corretas.



33. A condromalácia  patelar  (síndrome  patelo-femoral), 
consiste  em  uma  patologia  crônica  degenerativa  da 
cartilagem articular da superfície posterior da patela e dos 
côndilos  femorais  correspondentes  que  produz  dor  e 
desconforto na região adjacente ou por trás da patela. No 
exame  físico  qual  teste  específico  é  realizado  para 
identificação desta patologia
 
a) Teste de Helfet
b) Teste de Waldron.
c) Teste de McMurray.
d) Teste de apreensão patelar.
e) Teste de Slocum.

34.  De acordo com o Código de Ética Profissional do 
Fisioterapeuta,  no capítulo  Do exercício profissional, são 
deveres do fisioterapeuta, EXCETO.

a) Respeitar  o  direito  do  cliente  de  decidir  sobre  sua 
pessoa e seu bem estar;
b) Informar ao cliente quanto ao diagnóstico e prognóstico 
fisioterápico  e/ou  terapêutico  ocupacional  e  objetivos  do 
tratamento, salvo quanto tais informações possam causar-
lhe  danoinformar  ao  cliente  quanto  ao  diagnóstico  e 
prognóstico  fisioterápico  e/ou  terapêutico  ocupacional  e 
objetivos  do  tratamento,  salvo  quanto  tais  informações 
possam causar-lhe dano
c) Assumir  seu  papel  na  determinação  de  padrões 
desejáveis  do ensino  e do exercício da fisioterapia  e/ou 
terapia ocupacional;
d) Utilizar todos os conhecimentos técnicos e científicos a 
seu alcance para prevenir ou minorar o sofrimento do ser 
humano e evitar o seu extermínio
e) Permitir, se a título gratuito, que seu nome conste do 
quadro  de  pessoal  de  hospital,  casa  de  saúde, 
ambulatório,  consultório clínica, policlínica, escola,  curso, 
empresa  balneária  hidro-mineral,  entidade  desportiva  ou 
qualquer  outra  empresa  ou  estabelecimento  congênere 
similar ou análogo, mesmo sem nele exercer as atividades 
de fisioterapia pressupostas;

35. Analise as proposições abaixo sobre Ética Profissional.

“O fisioterapeuta perante os colegas e demais membros 
da equipe de saúde”:

I- O fisioterapeuta trata os colegas e outros profissionais 
com  respeito  e  urbanidade,  não  prescindindo  de  igual 
tratamento e de suas prerrogativas.

II- O  fisioterapeuta  chamado  a  uma  conferência,  com 
colega  e/ou  outros  profissionais,  é  respeitoso  e  cordial 
para  com  os  participantes,  evitando  qualquer  referência 

que  possa  ofender  a  reputação  moral  e  científica  de 
qualquer deles.

III- O  fisioterapeuta  que  recebe  cliente  confiado 
por colega, em razão de impedimento eventual 
deste,  reencaminha  o  cliente  ao  colega uma 
vez cessado o impedimento.

IV- O fisioterapeuta  solicitado  para  cooperar  em 
diagnóstico  ou  orientar  em  tratamento 
considera  o  cliente  como permanecendo  sob 
os cuidados do solicitante.

Assinale a resposta CORRETA.

a) Apenas as proposições I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as proposições I e IV estão corretas.
c) Apenas as proposições  II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as proposições II e III estão corretas. 
e) As proposições I, II, III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS LOCAIS

36.  É  a  lavoura  economicamente  mais  relevante  para  o 
Município de Aroazes: 

a) banana (cacho) 
b) arroz (em casca) 
c) feijão (em grãos) 
d) mandioca 
e) milho 

37.  A  origem  do  município  de  Aroazes  está  ligada  á 
existência  da  aldeia  dos  índios  Aroazes,  que  viviam  no 
território valenciano e ao processo de ocupação do sertão 
piauiense no século XVIII por alguns jesuítas que aqui se 
instalaram  em  1830  e  fundaram  uma  freguesia  e  outras 
novas fazendas na região. Essa freguesia tinha o nome de:

a) Freguesia de Nossa Senhora do Ó.
b) Freguesia de Nossa Senhora do Livramento.
c) Freguesia dos Arraiais.
d) Freguesia de Nossa Senhora da Conceição. 
e) Freguesia de São Domingos.

38.  A  cidade  de  Aroazes  se  localiza  na  mesorregião  do 
centro-norte piauiense e apresenta uma economia voltada 
para agropecuária, agricultura e produção de mel e possui 
um  clima  semi-árido  quente.  Marque  a  alternativa  que 
corresponde apenas a municípios limítrofes com Aroazes:

a)  Valença  do  Piauí,  Elesbão  Veloso,  Santa  Cruz  dos 
Milagres e Pimenteiras.
b) Brejo,  Itainopolis,  Buriti   dos  Lopes,  Santa  Cruz do 
Piauí, São Miguel do Tapuio



c)  Santana  do  Piauí,  Capitão  de  Campos,  Dom Expedito 
Lopes, Santa Cruz do Piauí.
d) Santana  do  Piauí,  Itainopólis,  Bom Jesus,  Santa Cruz 
dos Milagres.
e)  Santana  do  Piauí,  Itainopólis,  Curimatá,Santa  Cruz  do 
Piauí.

39. O Município de Aroazes está cravado na microrregião 
de Valença do Piauí. Essa microrregião é formada por 14 
Municípios. Dos Municípios dessa microrregião, qual deles 
tem a maior área geográfica?

a) São Miguel do Tapuio
b) Pimenteiras
c) Santa Cruz dos Milagres
d) Valença do Piauí
e) Inhuma

40.  Rica em belezas naturais,  Aroazes é uma cidade da 
mesorregião de Valença do Piauí que dispõe de recursos 
hídricos  que  atraiu  moradores  desde  o  período  de 
povoamento. Marque a alternativa que tenha o nome do 
rio e de reserva de água do município de Aroazes 

a) Rio das Garças e Rio Preguiças.
b) Rio Balsas e Riacho Fundo.
c) Rio Sambito e Riacho Tábuas.
d) Rio Sambito e Rio Parnaíba.       
e) Rio Balsas e Riacho Grande.




