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

FONOAUDIÓLOGO 
  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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ASSINATURA:__________________________________________________________________________

3



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. Pelo que descreve o texto, o “macaquinho voador” da 
crônica de Ferreira Gullar é um(a):



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

11.  As alterações do processamento auditivo central  em 
crianças  e  adolescentes,  segundo  Pereira  e  Cavadas 
(1998), que manifestações podem ser encontradas:

a)Desempenho escolar ruim, independente de sua posição 
em  sala  de  aula,  espaço  físico,  ruído  do  ambiente  e 
intensidade e clareza da voz do professor;
b) A facilidade de compreender o que lêem;
c) O zumbido;
d) A dificuldade de compreender em ambiente ruidoso;
e) Um possível distúrbio articulatório em fones específicos.

12. A mandíbula  liga-se  a  base  do  crânio  por  meio  da 
articulação  têmporo-mandibular  (ATM).  Dentre  os 
componentes que não se inclui na (ATM):

a) A cavidade condilar (osso temporal);
b) O processo coronóide;
c) O disco articular;
d) O côndilo mandibular;
e) A eminência articular do osso temporal.

13. Um profissional  da voz,  portando nódulos  nas pregas 
vocais, apresentando voz rouca e soprosa, com redução da 
frequência e de intensidade, além de fadiga vocal procura 
terapia  .fonoaudiológica.   O  terapeuta  propõe  exercícios 

para modificar a coaptação glótica e o grau de compressão 
medial, então, trata-se de uma terapia:

a) Psicológica;
b) Eclética;
c) Sintomática;
d) Etiológica
e) Fisiológica.

14. Os desvios que correspondem a dificuldade que dizem 
respeito  ao  domínio  do  padrão  fonêmico  da  língua,  sem 
alterações  orgânicas   (deficiência  auditiva,  anatômicas  e 
neurofisiológicas) são os:

a) Fonológicos;
b) Fonéticos;
c) Cognitivo – lingüísticos;
d) Músculo – esqueletais;
e) Neurogênicos.

15 Quanto a dislexia, todas as alternativas estão corretas, 
EXCETO:

a) Afeta um subconjunto, claramente minoritário, dos alunos 
com problemas na aprendizagem da leitura e escrita;
b)Requer uma equipe multidisciplinar para o seu diagnóstico 
e tratamento;
c) É diagnosticada em indivíduos com capacidade intelectual 
normal;
d) Requer um tratamento que envolve um processo lento, 
laborioso,  sujeito  a  recaídas  e  fundamentalmente,  um 
trabalho com a família e a escola.
e) É uma patologia especifica nas operações envolvidas no 
reconhecimento das palavras que compromete, em maior ou 
menor grau, a compreensão da leitura.

16. O meato acústico externo é responsável,  entre outras 
funções, por:

a) Amplificação extrema;
b) Amplificação alta;
c) Amplificação média;
d) Amplificação pequena;
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

17. O exame Audiológico que avalia a integridade das vias 
auditivas aferentes ( Tronco  Encefálico) é:

a) Audiometria (Tonal e Vocal)
b) Imitanciometria;
c) Potenciais Auditivos Evocados;
d) Emissões Otoacústicas;
e) Avaliação Miofuncional.

18. Em  pacientes  com  câncer  de  língua,  que  já  foram 
submetidos  à  cirurgia,  durante  a  radioterapia,  podem 
reduzir a formação de tecidos fibróticos na cavidade oral e 
promover melhor limpeza faríngea, utilizando-se de:

a) Terapia Vibracional;



b) Terapia de Manipulação Facial;
c) Terapia Cognitiva;
d) Mioterapia;
e) Exercícios de Mobilidade de Língua. 

19. Analise as proposições a seguir:

1 - O avanço da idade produz mudanças fisiológicas que 
podem alterar a voz. O processo de envelhecimento vocal 
é conhecido como Presbiafonia.
2 - A boca, as garganta e o nariz funcionam como caixas 
acústicas e são chamados de cavidades de ressonância.
3 -  As disfonias funcionais   podem ser ocasionadas por 
uso  incorreto  da  voz,  por  inadaptações  vocais  ou  por 
alterações psicogênicas.

Está (ão) correta (s):

a) 1, apenas;
b) 2, apenas;
c) 1, 2 e 3;
d) 2 e 3, apenas;
e) 1 e 2, apenas.

20. Senhor, 60 anos, chega ao consultório, apresentando 
dificuldade para deambular, com marcha lenta e passadas 
curtas, tremores e rigidez. Postura encurvada, tremor de 
língua e dificuldades para deglutir, necessitando do auxílio 
de líquidos. Qual seria a sua hipótese diagnóstica?

a) Doença de Parkinson;
b) Paralisia Supranuclear Progressiva;
c) Doença de Alzheimer;
d) Atrofia de Múltiplos Sistemas;
e) Esclerose Lateral Amiotrófica.

21. É incorreto afirmar que a forma de deglutir depende:

a) Da oclusão e da mordida;
b) Do tônus e da propriocepção;
c) Do que se deglute;
d) Das características craniofaciais;
e) Da idade e do peso.

22. Nas  disfagias  em  pacientes  com  paralisia  cerebral, 
dependendo  do  nível  de  comprometimento,  é 
INCORRETO afirmar que há:

a) Alterações da musculatura oral;
b) Disparo do reflexo de deglutição sempre eficiente;
c) Vedamento labial e movimento de língua inadequados 
causando  uma  inabilidade  para  sustentar  o  alimento 
durante a mastigação;

d) Presença de comportamentos e reflexos inapropriados;
e) Uma maior dificuldade na deglutição de líquidos com sinal 
de penetração laríngea.

23. As habilidades auditivas podem ser avaliadas através de 
testes  comportamentais  especiais  realizados  em  cabina 

acústica. Dentre as habilidades abaixo descritas, não é uma 
habilidade exclusivamente auditiva:

a) Habilidade em detectar sons;
b) Habilidade em discriminar sons;
c) Habilidade em selecionar um estímulo e ignorar outro;
d) Habilidade em identificar sons não-verbais na presença 
de outros sons;
e)  Habilidade  em  identificar  sons  não-verbais  no  silêncio 
(reconhecer)  com  dois,  três,  quatro  ou  mais  eventos 
acústicos que se sucedem.

24. A  patologia  que  é  definida  por  desordem  da 
programação motora fala  que se manifesta  primeiramente 
com  erros  na  articulação   e  secundariamente  pelo  que 
alguns  pesquisadores  pensam  ser  alterações 
compensatórias da prosódia, é:

a) Afasia
b) Disartria
c) Apraxia da fala
d) Disfagia
e) Dislexia

25. Segundo  Behlau  e  Pontes  (1993),  os  exercícios  de 
mudança de posição de cabeça constituem uma técnica de:

a) Favorecimento de coaptação das pregas vocais
b) Sons de apoio
c) Ação direta no aparelho fonador
d) Utilização de fala encadeada
e) Ação indireta no aparelho fonador

26.  Sobre  a  participação  do fonoaudiólogo  no  tratamento 
das alterações auditivas na infância é incorreto afirmar:

a) A avaliação audiologica deve ser realizada somente após 
o tratamento medicamentoso.
b) E função do fonoaudiólogo a avaliação e o treinamento no 
nível de processamento auditivo normal.
c) O fonoaudiólogo atua na orientação de pais e educadores 
quanto ao controle dos fatores de risco e adequação das 
condições  físicas  e  ambientais  as  necessidades  das 
crianças.
d) O fonoaudiólogo deve orientar os educadores no sentido 
de  localização  do  aluno  em sala  de  aula,  favorecendo  a 
visão do professor e a manutenção da atenção.
e)  O  fonoaudiólogo  deve  atuar  como  membro  da  equipe 
educacional  e  participar  do  planejamento  pedagógico 
orientando  sobre  as  atividades  que  favoreçam  o 
desenvolvimento das habilidades prejudicadas pela doença 
auditiva.

27. No  exame  audiometrico,  o  mascaramento  deve  ser 
usado sempre que houver o risco de que o ouvido melhor 
esteja respondendo pelo ouvido pior. Isso ocorre devido a 
um efeito denominado de:

a) Paracusian de Willis
b) Recrutamento
c) Atenuação Interaural



d) Tecnica de Hoad
e) Ruido Branco

28.  Nódulos nas pregas vocais,  podem ser classificados 
em qual grupo patológico:

a) Malformação congênita 
b) Disfonia Psicogenica
c) Disfonia funcional com alteração orgânica secundaria
d) Disfonia funcional
e) Alteração fonética 

29. Em  relação  a  gagueira,  analise  as  proposições  a 
seguir:

1. A fluência  refere-se  ao  fluxo  contínuo  e 
suave de produção da fala.
2. A  gagueira  pode  ser  definida  pelas 
rupturas involuntárias de fluxo da fala.
3. São  características   da  gagueira: 
repetições de sons e  de silabas, prolongamento de 
sons,  bloqueios,  pausas  extensas  e  intrusões  nas 
palavras.
4. A  gagueira  neurogênica  ocorre  em 
decorrência de um dano cerebral de origem vascular 
ou traumática, e acomete falantes já disfluentes.

Está (ão) correta (s):

a) 1, apenas
b) 2 e 3, apenas
c) 1,2, 3 apenas
d) 2,3,4, apenas
e) 1 e 4, apenas

 30.  Na  reabilitação  fonoaudiológica,  entende-se  por 
abordagem indireta:

a) Processo terapêutico onde o paciente atua diretamente 
e individualmente nas atividades.
b) Processo terapêutico onde os objetivos do trabalho não 
estão declarados nas atividades propostas.
c) Processo terapêutico em grupo de atuação direta.
d) Orientação e execução de exercícios domiciliares.
e)  Trabalho  de  conscientização  e  automatização  da 
alteração.

31.  A definição:  “Transtorno  caracterizado  por  nível  de 
leitura abaixo do esperado para a escolaridade, levando-
se  em  considerações  a  ausência  de  problemas 
neurológicos,  intelectuais,  sensoriais,  emocionais  e 
educacionais” refere-se a:

a) Disturbio de aprendizagem
b) Dislexia
c) Disfasia
d) Disleria
e) Disturbio especifico da leitura

32. Sobre a presbifagia, é correto afirmar que:

a)  É  uma  degeneração  fisiológica  do  mecanismo  da 
deglutição  decorrente  do  envelhecimento  sadio  das  fibras 
nervosas e musculares responsáveis pela função.
b) É uma alteração da deglutição que acomete indivíduos 
idosos vítimas de AVE’s, TCE’s, doenças neuromusculares 
(ex: parkinsonismo) e tumores de cabeça e pescoço.
c) As alterações da deglutição, na presbifagia,  acontecem 
apenas na fase oral, em conseqüência da falta de elementos 
dentários e do aumento da quantidade de tecido conjuntivo 
da língua.
d)  O  objetivo  principal  do  tratamento  fonoaudiológico  na 
prebisfagia  é  tentar  conter  a   evolução  e  o  caráter 
progressivo  dessa  doença  neuromuscular,  proporcionando 
uma melhor qualidade de vida ao paciente.
e)  O  tratamento  fonoaudiológico  na  presbifagia  deve  ser 
mantido durante todo o período em que o paciente possa 
alimentar-se  por  via  oral,  devendo  ser  suspenso  caso  o 
paciente necessite de outra via de alimentação. 

33. As funções do sistema estomatognaticos são:

a) Sucção, elaboração, deglutição e mastigação
b) Elaboração, sucção, respiração, fonação, deglutição
c) Mastigação, sucção, deglutição, fonação, respiração
d) Elaboração, articulação, deglutição, sucção, mastigação
e) Fonação, deglutição, elaboração, articulação, sucção  

34. Qual  das  alternativas  não  traduz  os  objetivos  da 
Otoscopia:

a) Evidenciar as condições do meato acústico externo;
b) Verificar em que orelha o paciente escuta melhor;
c) Prevenir eventual colabamento do trago durante a 
audiometria;
d) verificar a presença ou não de perfuração na membrana 
timpânica;
e)verificar a presença ou não de secreções.

35.  No  tratamento  da  disfagia  neurológica  a  manobra  de 
Masako, que é uma manobra voluntária de deglutição, tem 
como objetivo:

a)  auxiliar  na  ejeção  do  bolo  alimentar  e  retirar  restos 
alimentares retidos em cavidade oral e recessos faringeais;
b)  proteger  a  via  aérea  maximizando  o  fechamento  das 
pregas vocais;

c)  aumentar  a  movimentação  da  parede  posterior  da 
faringe durante a deglutição;
d)  maximizar  a  deglutição  por  meio  de  monitoramento 
direto;
e)  maximizar  a  elevação  da  laringe  e  a  abertura  do 
esfíncter cricofaríngeo durante a deglutição.

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. 
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.

http://www.vejapiripiri.com/





