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————————  PORTUGUÊS  ————————

Texto para as questões 1 a 3:

Desencanto

Eu faço versos como quem chora
De desalento... de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.

Meu verso é sangue. Volúpia ardente
Tristeza esparsa... remorso vão ...
Dói-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.

E nestes versos de angustia rouca
Assim dos lábios a vida corre,
Deixando um  acre sabor na boca.

- Eu faço versos como quem morre.
       (Manuel Bandeira)

01. Identifique a assertiva que não se apresenta de
forma correta:
a) No verso “Fecha o meu livro, se por agora...”, o

verbo grifado apresenta-se na 3ª pessoa do
singular do modo imperativo.

b) A derivação prefixal está formando a palavra
“desalento”

c) Tem-se um período composto por subordinação,
iniciando os versos do poema.

d) Os vocábulos “ardente”, “esparsa” e “vão”
presentes na 2ª estrofe são adjetivos.

02. No verso “Deixando um acre  sabor  na boca”.
A expressão em destaque refere-se
semanticamente a:
a) Doce
b) Amargo
c) Colorido
d) Salgado

03. Em observância  ao trecho,”os puritanos passaram
a enxergar a opulência como manifestação exterior
da benção divina e não como um desvario cúpido”,
percebe-se que determinadas palavras se opõem
devido à posição da sílaba tônica: cúpido
(proparoxítona) e cupido (paroxítona). Assinale a
alternativa que apresenta a diferença de posição
da sílaba tônica como elemento caracterizador  da
oposição entre duas palavras:
a) Ortoépia / ortoepia
b) Acróbata / acrobata
c) Homília / homilia
d) Ímpio / impio

Texto para as questões 4 a 6:

Canção
(Cecília Meireles)

Pus o meu sonho num navio
E o navio em cima do  mar;
-depois, abri o mar com as mãos
para o meu sonho naufragar

Minhas mãos ainda estão molhadas
Do azul das ondas entreabertas
E a cor que escorre dos meus dedos
Colore as areias desertas.

O vento vem vindo de longe,
A noite se curva de frio;
Debaixo da água vai morrendo
Meu sonho, dentro de um navio...

Chorarei  quanto for  preciso,
Para fazer com que o mar cresça,
E o meu navio chegue ao fundo
E o meu sonho desapareça

Depois, tudo estará perfeito;
Praia lisa, águas ordenadas,
Meus olhos secos como pedras
E as minha duas mãos  quebradas.

04. Algumas  figuras de linguagem encontram-se
presentes no poema acima. Observe:

I. “a noite se curva de frio; “ / prosopopéia
II. “Minhas mãos ainda estão molhadas / do azul

das ondas entreabertas” / sinestesia
III. “meus olhos secos como pedras...” /

comparação
IV. “e o meu navio chegue ao fundo / e o meu sonho

desapareça” / polissíndeto

Considerando-se a relação apresentada entre o
verso e a figura de linguagem, é possível se afirmar
que:
a) I, II e III estão corretas
b) Apenas II é incorreta
c) Todas estão corretas
d) Apenas I, II e IV  estão corretas.

05. O tema do poema sugere:
a) Uma atitude de renúncia.
b) Uma dúvida existencial.
c) Um desejo de embalar o sonho numa canção.
d) O desejo de continuar vivendo um mundo de

sonhos.
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06. Assinale a opção que indica o efeito sintático
provocado pela expressão em destaque na estrofe:

“... debaixo da água vai morrendo
meu sonho, dentro de um navio...”

a) Predicativo do sujeito
b) Objeto direto pleonástico
c) Sujeito simples
d) Adjunto adverbial

Texto para as questões de 7 a 9:

Uma   decisão   singular   de   um   juiz   da
Vara  de Execuções  criminais  de  Tupã,  pequena
cidade a 534 km da cidade de São Paulo, impondo
critérios bastante rígidos para que os
estabelecimentos  penais  da região  possam
receber novos presos, confirma a  dramática
dimensão  da  crise  do sistema  prisional. A
sentença  determina,  entre  outras medidas, que
as penitenciárias somente acolham presos que
residam em um raio de 200 km.

Segundo o juiz, as medidas que tomou são
previstas pela   Lei   de   Execução   Penal   e
objetivam  acabar  com  a violação  dos  direitos
humanos  da  população carcerária  e “abrir  o
debate  a respeito  da regionalização dos presídios”
Ele alega que muitos presos das penitenciárias
da região são de famílias pobres da Grande São
Paulo, que não dispõem de condições financeiras
para  visitá-los  semanalmente,  o  que prejudica
o   trabalho  de  reeducação  e  de  ressocialização.

Sua sentença foi muito elogiada. Contudo, o
governo estadual anunciou que irá recorrer ao
Tribunal de Justiça, sob a   alegação   de   que,
se  os  estabelecimentos  penais  não puderem
receber   mais    presos,    os    juízes    das varas
de execuções   não   poderão  julgar   réus
acusados  de  crimes violentos, como homicídio,
latrocínio, seqüestro ou estupro.  Além disso, as
autoridades carcerárias alegam que a decisão
impede  a  distribuição  de  integrantes  de  uma
quadrilha por diversos   estabelecimentos   penais,
seja   para   evitar   que continuem comandando
seus  “negócios”,  seja  para coibir a formação de
facções criminosas.

Com  um  déficit  de  mais  de  40 mil vagas e
várias unidades comportando o triplo de sua
capacidade de lotação, a  já   dramática   crise  do
sistema  prisional de São  Paulo  se agrava  todos
os  dias.  O mérito da sentença do juiz de Tupã,
que dificilmente será  confirmada  em  instância
superior, é o de refrescar a memória do  governo
sobre a urgência de uma solução para o problema.

Estado de S. Paulo, 13/1/2008, p.A3 (com adaptações)

07. Nas linhas 8 a 10, “ que as penitenciárias
somente acolham presos que residam em um
raio de 200 km”, a oração aqui em destaque
classifica-se sintaticamente como:
a) Oração coordenada adjetiva causal
b) Oração subordinada adverbial final
c) Oração subordinada substantiva objetiva direta
d) Oração subordinada assindética

08. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
estrutura lingüística apresentada nas frases:
a) No trecho:” Para  visitá-los  semanalmente(l.19),

o pronome em destaque refere-se aos presos.
b) Os vocábulos “singular”(l.1) “dramática” (l.6) e

“rígidos”(l.4) exercem sintaticamente a função
de adjunto adnominal.

c) Os vocábulos “carcerária”(l.14) e “presídios”(l.15)
são acentuados graficamente obedecendo à
semelhante regra de acentuação.

d) O texto caracteriza-se como descritivo devido
à sua complexidade e à apresentação de fatos
que ocorreram com personagens reais.

09. Assinale a opção que apresenta corretamente o
sinônimo da forma verbal “coibir”(l.33):
a) Impedir
b) Desrespeitar
c) Renegar
d) Observar

10. As formas verbais que complementam
corretamente os dois trechos abaixo são:

I. ____________ a família, jamais__________ a
atenção e confiança que julga merecer.

II. ____________ dos políticos que não respeitam
o povo brasileiro.

                             I                         II
a) Destratando  -  granjeará Divirjamos
b) Distratando  -  granjeará Divirgamos
c) Distratando  -  grangeamos Diverjamos
d) Destratando  -  grangearemos Divirjamos

————  CONHECIMENTO ESPECÍFICO  ————

11. Adolescente de 16 anos sofreu mordida de cão. A
cuidadora do animal é sua tia, que reside na
mesma cidade e informa que o cão recebeu as
vacinas recomendadas pela a agente comunitária
de saúde do bairro. No momento do acidente o
paciente apresentava lesão de 2 cm com
sangramento discreto no abdome e lesão
superficial sangrante na mão direita. Levado à
Unidade Básica de Saúde, o médico deve tomar a
seguinte conduta:
a) Iniciar esquema vacinal com 5 doses por se

tratar de ferimento grave
b) Não indicar vacina, apenas limpeza da lesão

pois o cão pode ser observado em caso de
doença, morte ou fuga

c) Não há necessidade de tratamento, pois o cão
é vacinado

d) Iniciar com 2 doses de vacina e proceder à
observação do cão

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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12. São exemplos de vacinas de vírus vivos atenuados:
a) Influenza, H1N1, anti-tetânica
b) Influenza, anti-rabica, febre amarela
c) Rubéola, febre amarela, BCG
d) Rubéola, H1N1, Hepatite B

13. Com a implantação de programas de educação
física e orientação nutricional para idosos, junto
ao Programa de Saúde da Família, num município
X, observou-se que houve controle satisfatório dos
níveis pressóricos de mais de 85% dos portadores
de hipertensão arterial sistêmica. O que acontece
com a prevalência da HAS?
a) Aumenta
b) Diminui
c) Não se modifica
d) Não pode ser avaliada

14. As causas de mortalidade no Brasil levando-se
em conta a ordem de importância são:
a) Causas externas, cardiovasculares, infecciosas
b) Cardiovasculares, causas externas,

neoplásicas
c) Cardiovasculares, neoplásicas, infecciosas
d) Cardiovasculares, neoplásicas, causas

externas

15. O coeficiente de mortalidade materna é calculado
dividindo-se:
a) Número de óbitos por causa materna pelo

número de nascidos vivos
b) Número de óbitos em mulheres em idade fértil

pelo numero de natimortos
c) Número de óbitos por causa materna pelo

número de mulheres em idade fértil
d) Número de óbitos por causa materna pelo

número de nascidos vivos e natimortos

16. Paciente idosa de 88 anos, portadora de
hipertensão arterial sistêmica, sofreu acidente
vascular encefálico há 2 anos e evoluiu com
seqüelas motoras, disfasia e disfagia. Apresentava
úlceras de pressão em região sacra, dorso e glúteo,
que por vezes infectavam. Há 30 dias passou por
engasgo e desde então passou a alimentar-se por
sonda nasogastrica. Antes da internação
hospitalar, a paciente vinha apresentando febre
baixa diariamente, o médico percebeu creptos à
auscuta pulmonar. Seguiu com rebaixamento do
nível de consciência foi internada em Unidade de
Terapia Intensiva devido a sepse, evoluindo com
óbito após 5 dias. Sobre a declaração de óbito,
podemos afirmar:
a) A causa básica do óbito foi pneumonia
b) Deve ser assinada pelo médico do PSF
c) A causa imediata foi choque séptico
d) A causa imediata foi parada cardiorrespiratória

17. São doenças de notificação compulsória:
a) Tuberculose, sífilis, portadores de HIV,
b) Distúrbios osteomusculares relacionados ao

trabalho, maus tratos à criança e adolescentes,
dengue

c) Gonorréia, sífilis, donovanose
d) Anemia falciforme, neoplasia, hanseníase

18. Em relação à perda auditiva induzida por ruído
(PAIR) relacionado ao trabalho, podemos afirmar:
a) É mista, neurossensorial e de condução, e por

isso dá direito a auxílio acidente
b) É neurossensorial e temporária, por isso dá não

direito a auxílio doença
c) É neurossensorial e permanente, por isso dá

direito ao auxílio acidente
d) É mista, neurossensorial e de condução, e

permantente, por isso dá direito a auxílio doença
e auxílio acidente

19. São atribuições do médico no Programa Saúde
da Família, exceto:
a) Realizar consultas em Unidade Básica de Saúde

ou fora dela se necessário
b) Coordenar o trabalho dos agentes comunitários

de saúde e orientá-los sobre seguimento dos
pacientes

c) Prestar atendimentos primário de urgência
d) Realizar atendimento geral em todas as idades,

de perícia e do trabalhador, quando necessário

20. Durante atendimento de rotina em unidade de
saúde, um paciente, conhecido da equipe por ser
hipertenso descompensado e dislipidêmico que
aguardava consulta teve perda súbita da
consciência. Você foi chamado para avaliá-lo e
constatou ao eletrocardiograma e exame físico que
se tratava de taquicardia ventricular sem pulso.
As medidas a serem tomadas devem ser, exceto:
a) Proceder a oferta de oxigênio, acesso venoso e

mantê-lo no monitor cardíaco
b) Administrar adrenalina EV e choque de 200 J

em desfibrilador bifásico
c) Administrar captopril sublingual e furosemida EV
d) Manter via aérea permeável

21. Relacione os anti-hipertensivos e seus efeitos
sobre o sistema cardiovascular:
1. Betabloqueadores
2. Inibidores da enzima conversora de angiotensina
3. Antagonista do receptor de angiotensina II
4. Tiazídicos
(  ) São especialmente indicados para nefropatas

diabéticos e pacientes com insuficiência
cardíaca.

(  ) Reduzem FC e débito cardíaco, podem induzir
broncoespasmos em asmáticos e inibir a
gliconeogênese.

(  ) Podem provocar hiperuricemia, hipercalcemia
e câimbras.
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(  ) Bloqueio potente do sistema renina
angiotensina, opção para pacientes intolerantes
a outras drogas.

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

22. Dentre os parâmetros a seguir o que melhor reflete
a resposta ao choque hipivolêmico é:
a) Pressão venosa central
b) Pressão arterial sistêmica
c) Pulso radial
d) Diurese horária

23. Paciente de 25 anos chega ao pronto-atendimento
com insuficiência respiratória, história de febre,
perda de peso e cianose de extremidades. O
hemograma revela 3.200 leucocitos/mm³ e 12 %
linfócitos. A radiografia de tórax mostra infiltrado
interticial difuso bilateral. O melhor tratamento é:
a) sulfadiazina, pirimetamina e ac. Folínico
b) sulfametoxazol, trimetroprima e corticóide
c) amoxicilina e clavulonato
d) anfotericina B

24. Dos medicamentos antidiabéticos a seguir, o que
tem como principal mecanismo o retardo na
absorção de carboidratos é a:
a) glibenclamida
b) metformina
c) pioglitazona
d) acarbose

25. Em relação à febre hemorrágica da dengue,
assinale a alternativa INCORRETA:
a) As manifestações hemorrágicas surgem logo

no início do quadro clínico da doença
b) Encontra-se plaquetopenia inferior a

100.000jmm3
c) Há alterações da permeabilidade capilar, levando

a uma hemoconcentração
d) Ocorre colapso circulatório

26. Identifique dentre as substâncias abaixo não tem
indicação absoluta no tratamento do infarto agudo
do miocárdio a que:
a) Xilocaína
b) Aspirina
c) Nitratos
d) Opióides

27. Um paciente que tenha apresentado, em 2
ocasiões distintas, glicemia de jejum de 110mg/dl
é considerado pela Sociedade Brasileira de
Diabetes e pela Associação Americana de Diabetes
como:
a) Diabético
b) Intolerante à glicose
c) Pré-diabético
d) Normal

28. O fato de uma mulher ter índice de massa corpórea
de 38kg/m2 aumenta seu risco de apresentar as
doenças seguintes, EXCETO:
a) Síndrome dos ovários policísticos
b) Apnéia do sono
c) Neoplasia mamária
d) Aumento da resistência à insulina

29. O Pacto pela vida busca:
a) Prioriza a defesa e fortalecimento dos princípios

e diretrizes do SUS
b) Definir a responsabilidade de cada instância

gestora
c) Mostrar a saúde como direito de cidadania e

oSUS como sistema público universal
d) Estipula metas a serem priorizadas na saúde,

saúde do idoso, controle de endemias,
diminuição da mortalidade infantil, etc

30. A Comissão Irtergestora Bipartite é formada por:
a) Secretaria Estadual de Saúde e Conselho

Estadual de Secretários Municipais de Saúde
b) Ministério da Saúde, secretários estaduais de

saúde
c) CONASS e CONASEMS
d) Conselho Nacional de Saúde e Conferência

Nacional de Saúde

—————  CONHECIMENTOS GERAIS  —————
————————  ATUALIDADES  ———————

31. No sentido comum, Política, compreende a arte
de guiar ou influenciar o modo de governo pela
organização de um partido político, pela influência
da opinião pública, dentre outros. Na questão
abaixo, assinale a alternativa, na qual Política é
definida de acordo com a conceituação moderna:
a) “É a ciência moral normativa do governo da

sociedade civil;
b) “São os meios adequados à obtenção de

qualquer vantagem; ou o conjunto dos meios
que permitem alcançar os efeitos desejados;

c) “É a arte de conquistar, manter e exercer o
poder, o governo;

d) “É o estudo das relações de regularidades e
concordâncias dos fatos com os motivos que
inspiram as lutas em torno do poder do Estado
e entre os Estados.

32. O Ecodesenvolvimento representa uma
abordagem ao desenvolvimento cujo horizonte
temporal coloca-se a décadas ou mesmo a séculos
adiante. Entende-se que a satisfação das
necessidades das gerações futuras deve ser
garantida, isto é, deve:
Assinale a alternativa que complementa o
enunciado acima:
a) ...Haver externalidades ambientais,

acrescentando aos elementos naturais um
valor econômico;



6 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA MARQUES-PI

b) ...Ser considerada a sustentabilidade sócio-
política como veículo de humanização da
economia nos seus componentes humano e
cultural;

c) ...Haver uma solidariedade diacrônica sem que,
no entanto, comprometa a solidariedade
sincrônica com a geração  presente;

d) ...Ser comparado ao crescimento econômico
que conduz automaticamente à igualdade e à
justiça.

33. O consumo de energia no mundo está resumido,
em sua grande maioria, pelas fontes de energia
tradicionais como petróleo, carvão mineral e gás
natural. Essas fontes são poluentes e não
renováveis, às quais, no futuro, serão substituídas
inevitavelmente. Diante disso, conclui-se que:

I. A energia fóssil seria uma alternativa, pois não
costuma provocar poluição ;

II. A energia  nuclear seria uma boa alternativa,
pois o potencial  destas fontes é muito elevado
e não representa nenhum perigo ao ambiente;

III. As energias alternativas são um novo modelo
de produção de energias econômicas e
saudáveis para o meio ambiente.

Dentre as afirmações acima, assinale a(s) que
dá(ão) continuidade à idéia contida no enunciado
da questão:
a) I
b) I e II
c) II e III
d) III

34. Os estudos realizados acerca da distribuição de
renda e do problema da fome no Brasil apontam
para uma série de fatores que vão contribuir para
a gravidade desse quadro, por outro lado,
apresentam várias ações e programas criados no
sentido de minimizar tais iniqüidades. Dentre as
informações expostas logo abaixo, assinale a que
está INCORRETA no que tange ao tema em
destaque:
a) O problema da fome no Brasil tem suas raízes

no processo histórico-político da formação da
economia, tendo suas origens no período
colonial;

b) Na última década, a taxa de pobreza no Brasil
caiu de 20,lº/º  para l3,6º/º. Apesar dessa
redução, ainda tem l4,6 milhões de pessoas
vivendo em absoluta pobreza;

c) Foi nos anos 40 que surgiu a preocupação com
a contagem de pessoas que passavam fome
no Brasil, ou seja, com os mapas da fome que
são utilizados como “fotografia” do problema;

d) Entre o final do séulo XVII e  início do século
XVIII, viveu-se 25 anos de fome no Brasil e outros
dois terços de carestia e penúria.

35. A Educação é dimensão essencial na evolução
do ser humano, pois em cada conquista rumo à
civilização também se faz presente a necessidade
de transmissão aos semelhantes. Assim sendo,
observe as afirmações abaixo e assinale a que for
CONTRÁRIA ao que a literatura diz sobre
Educação.
a) É um fenômeno observado em qualquer

sociedade e nos grupos constitutivos desta. É
responsável pela sua manutenção e
perpetuação.

b) Nasce de modo espontâneo, sem necessitar
de professores e escolas. Está em todo lugar e
atinge a todas as pessoas.

c) Nasce como meio de garantir a outras pessoas
aquilo que um determinado grupo assimilou.
Tem-se como processo comunitário de ensinar
e aprender ligado às necessidades de cada
grupo social;

d) É um fenômeno de cultura humana pois é por
meio dela que o indivíduo toma consciência da
ordem social.

—————  CONHECIMENTO LOCAL  —————

Texto 01:
“O município de Joca Marques foi emancipado

somente em dezembro de 1994, tendo seu território
sido formado a partir do município matriz de Luzilândia.
Na realidade, a denominação toponímica atual constitui
uma saudosa homenagem a um dos grande nomes da
política local, ex-prefeito de Luzilândia e filho ilustre do
novel município, o senhor João de Assis Marques (vulgo,
Joca Marques). Seu passado remonta à pequena
formação populacional antes denominada de
Mocambinho. [...] esse pequeno núcleo atraiu grupos
migratórios, advindos de diversas áreas do nordeste,
que encontravam na região condições de subsistência
adequadas e propícias para a manutenção de suas
famílias. Por situar-se às margens do rio Parnaíba - o
segundo maior rio do nordeste - deu margem ao
aumento gradual de sua população, que com a prática
agrícola e a pecuária ajudaram a dinamizar a economia
frágil da região [...] “.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Joca_Marques.

Acesso em 22/04/2010.

Com base no texto 01, responda às questões 36 e 37.

36. Sobre a  formação do município de Joca Marques
é correto afirmar:
a) A necessidade de Luzilândia de buscar a sua

emancipação política.
b) A região não atraiu grupos migratórios, sua

população é oriunda principalmente da região
de Luzilândia.
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c) Está relacionada ao crescimento populacional
da região de Mocambinho e da articulação de
políticos tradicionais da região.

d) O rio Parnaíba não influenciou no crescimento
da região, já que o seu forte econômico era
criação do gado.

37. Sobre a economia de Joca Marques podemos
assinalar, EXCETO:
a) O rio Parnaíba teve uma posição singular na

região, principalmente no comércio fluvial com
as regiões vizinhas.

b) Como em outras regiões do Piauí o gado teve
uma importância significativa na economia da
região favorecendo o seu crescimento.

c) A economia de Joca Marques é influenciada pela
piscicultura devido à proximidade com o rio
Parnaíba.

d) A migração foi fator considerável para o
desenvolvimento demográfico da  região,
estando associada às condições geográficas
da mesma.

38. Observe os dados abaixo da população por grupos
de anos de estudos, no município de Joca
Marques com dados do IBGE de 2000.

Distribuição da População por Grupos de Anos de Estudo

GRUPO DE ANOS DE ESTUDO NÚMERO DE PESSOAS

ABSOLUTO          %

Sem instrução e menos de 1 ano 919 28,0

De 1 a 3 anos 1.504 45,8

De 4 a 7 anos 472 14,4

De 8 a 10 anos 65 2,0

De 11 a 14 anos 62 1,9

15 anos ou mais - -

Não determinados 258 7,9

T O T A L 3.280 100,0

Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2000.

a) O grupo de 1 a 3 anos e de 4 a 7 anos são
iguais em termos absolutos.

b) Podemos observar que o número de pessoas
que integra o grupo sem instrução e com menos
de 1 ano de estudo é preocupante.

c) O município tinha um índice muito alto de
pessoas com poucos anos de estudo.

d) Os dados permitem inferir que 45,8 % possuem
anos de estudo compatível com a formação
superior.

39. Texto 02.

Fragmentos da reportagem feita com uma comitiva
política do Estado em Visita ao Município de Joca
Marques.

Governo inaugura obras em Joca Marques
10/01/2010 14:59

por Sérgio Fontenelle
“ [...] Uma Delegacia de Polícia, equipada com

viatura policial, e um escritório do Instituto de
Assistência Técnica de Extensão Rural (Emater) estão
entre as realizações inauguradas nesse sábado (9),
na cidade de Joca Marques, pelo governador Wellington
Dias e comitiva. O governador foi recebido pelo prefeito
Edilberto Marques e também visitou obras em
andamento, como a construção de 120 casas e do
núcleo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no
município. [...]. Depois desta inauguração, seguiu a
pé pelas ruas da cidade e cumprimentou populares
em direção à Delegacia de Polícia, inaugurada com
muita festa. [...] Além das inaugurações e das obras
em andamento, Wellington Dias autorizou novas ações.
[...] “Quero fazer a ligação asfáltica da sede do município
com a Cidade Velha - a cidade, por conta de
inundações, teve alterada sua expansão urbana.” Trata-
se do asfaltamento de dois quilômetros de uma via
pública urbana em Joca Marques, uma reivindicação
feita pelo prefeito Edilberto Marques”.

Fonte:http://www.piaui.pi.gov.br/materia.php?id=37863.
Acesso em 22/10/2010.

Com base na reportagem acima podemos afirmar
que:
a) a região de Joca Marques não teve problemas

com as inundações provocadas pelas cheias
do rio Parnaíba, logo as obras se concentraram
em prédios públicos.

b) a visita da Comitiva do Governo estava apenas
buscando ouvir as reinvidicações do povo nas
ruas.

c) A visita tinha apenas o caráter governamental
de fiscalizar as obras públicas e ouvir o poder
municipal.

d) O município, como outros à margem do rio
Parnaíba foi afetado pelo aumento do volume
do rio no período de chuvas, prejudicando o
perímetro urbano da cidade

40. Com base no texto 02, podemos concluir que:
a) A visita do poder executivo estadual nos

municípios é apenas um ato simbólico feito
anualmente por este poder.

b) A visita se torna necessária para se conhecer
in loco os problemas do município, fiscalizar
obras, bem como ouvir o povo e as lideranças
municipais.

c) As obras não têm muita importância para o
povo, são especificamente para melhorar
autonomia do município em relação ao poder
estadual.

d) A expansão urbana da cidade foi provocada pelo
aumento populacional oriunda do êxodo rural.
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