PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos e Cadastro
de Reserva do Quadro de Pessoal dos Órgãos da Administração
Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de São Luís/MA
EDITAL Nº 001/2008, de 16 de Maio de 2008.

PROVA OBJETIVA

AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
INSTRUÇÕES:
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¾
¾
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¾

Verifique se este caderno contém 40 questões sendo: 10 de Língua Portuguesa, 10 de
Matemática, 05 de Conhecimentos Gerais e 15 de Conhecimentos Específicos.
Verifique na Folha de Respostas se o seu nome e número do documento de identificação estão
corretos.
Em cada questão, você deve assinalar somente uma das alternativas, conforme indicado
abaixo:

Será anulada a questão que contiver emenda, rasura ou, ainda, a que apresentar mais de uma
alternativa assinalada na Folha de Respostas.
Ao marcar a alternativa correta na Folha de Respostas, use caneta esferográfica de tinta preta,
ponta grossa.
Ao final da prova, devolva ao fiscal de sala a Folha de Respostas assinada no local indicado.
Os 2 (dois) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos.
O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será publicado até 72 (setenta e duas) horas a contar do dia
subseqüente ao da sua realização, afixado no quadro de avisos da Secretaria Municipal de
Administração de São Luís e no quadro de avisos da Fundação Sousândrade, disponibilizado
ainda nos endereços eletrônicos www.fsadu.org.br e www.sousandrade.org.br
As provas objetivas serão também disponibilizadas no prazo e nos endereços eletrônicos
supracitados.
Boa prova!
A duração total da prova é de 3 horas. Este tempo inclui a marcação da Folha de Respostas.
Você só poderá levar o Caderno de Provas após transcorridas 2h 30 min do início das provas.

NOME

INSCRIÇÃO

Fundação Sousândrade de Apoio
ao Desenvolvimento da UFMA

DATA / HORÁRIO
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Língua Portuguesa

03

Atente para a tira e responda às questões 01 e 02.

De acordo com o texto, qual das palavras abaixo pode
expressar a atitude da família americana?
a) Bom-senso.
b) Caridade.
c) Limpeza.
d) Desperdício.
e) Participação.

04

TONELADAS DE DIVERSÃO – Nº 1.

“Se fosse possível recuperar um quarto de tudo isso...”
a oração destacada em relação à oração principal
expressa uma idéia de

01
A
leitura
da
tira
CORRETAMENTE

acima

permite

deduzir

a) condição.

a) o sono excessivo de Garfield, o gato, impede de
interagir com Jon, seu dono.

b) causa.

b) ligação sintonizada entre Garfield, o gato, e seu
dono, Jon.

d) conseqüência.

c) finalidade.
e) tempo.

c) indiferença de Garfield, o gato, em relação ao aviso
de Jon, seu dono.

05

d) preocupação sincera de Garfield, o gato, com a
saída de seu dono.

Assinale a opção em que todas as palavras recebem
acentuação gráfica pela mesma razão da palavra
único.

e) temperamentos contraditórios entre o gato, Garfield,
e seu dono, Jon.

a) caráter – juíza – consciência

02

b) tórax – útil – impossível

Assinale a alternativa CORRETA.

c) córrego – límpido – característica

a) O adjetivo “Ela” retoma o adjetivo “festa”.

d) capítulo – nível – látex

b) O pronome pessoal “Ela” substitui o substantivo
“festa”.

e) açúcar – tópico – portátil

c) O pronome “Ela” refere-se de modo claro a uma
pessoa presente à festa.

06

d) O pronome oblíquo “Ela” substitui o advérbio
“festa”.

O termo processados em “Entre frutas, legumes,
frescos ou processados...” é

e) O substantivo “Ela” faz uma retomada da frase
completa do primeiro quadrinho.

a) um verbo regular, indicando ação positiva.

Leia o texto e responda às questões de 03 a 07.

c) uma gíria americana.

b) um substantivo comum, indicando uma espécie.
d) um adjetivo indicando modificação.
e) um advérbio, indicando causa.

Uma família americana de quatro pessoas
joga no lixo em um único mês grande quantidade
de carne, frutas, legumes, leite, ovos, pães e
enlatados. Só de carne e peixe são 4,7 quilos
mensais. Entre frutas e legumes, frescos ou
processados, são mais de 15 quilos mensalmente.
Se fosse possível recuperar um quarto de tudo
isso, daria para alimentar 20 milhões de pessoas a
cada dia.

07
No primeiro período, as vírgulas usadas em “... carne,
frutas, legumes, leite, ovos, pães e enlatados.”
a) separam termos da mesma função.
b) separam um aposto.
c) isolam um vocativo.

(Texto adaptado – Vai dar para todo o
mundo? – Veja, 28 de maio de 2008).

d) marcam uma citação.
e) determinam a falta de verbos entre os termos.

1
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Matemática

Assinale a opção em que o termo destacado é um
substantivo.

11

d) Paguei ao operário uma grande quantia.

Subtraindo-se o número 3456 do número 3AB5, onde
as letras A e B ocupam, respectivamente, as posições
dos algarismos das centenas e das dezenas, obtém-se
199.
Nessas condições, o valor de A●B é

e) As mudanças não agradam à população.

a) 30

a) Rapidamente ele se dirigiu ao chefe.
b) Sempre lembro de você.
c) O feirante esqueceu das bananas maduras.

b) 20

09

c) 24

Em que opção se empregou a palavra ou expressão
em destaque, CORRETAMENTE, de acordo com a
língua padrão?

d) 48
e) 36

a) Comprou uma televisão a cores.

12

b) Fizemos uma ótima viagem.

10

A Secretaria de Promoções Sociais de um município
recebeu uma verba de R$ 7.000,00 para premiar 3
brincadeiras de São João: Quadrilha Alegre, Boi
Brilhoso e Boi da Ilha.
Essa verba deverá ser dividida de forma que o Boi
Brilhoso receba R$ 400,00 a mais que a Quadrilha
Alegre e o Boi da Ilha receba R$ 500,00 a mais que o
Boi Brilhoso. A Quadrilha Alegre receberá

Marque a opção CORRETA, em relação à forma verbal
usada na frase, de acordo com a norma padrão.

a) R$ 2.633,33

c) Sentou-se bem atraz, na última fila.
d) Lá vai a procição de São Pedro.
e) Prazeirozamente estamos aqui nesta reunião.

b) R$ 2.300,00

a) Não trague seus maus hábitos para cá, você será
punido ainda hoje.

c) R$ 2.800,00

b) Esteje presente às onze horas, meu rapaz.

d) R$ 2.033,33

c) Se você quiser assim, tudo ficará melhor.

e) R$ 1.900,00

d) Comprimente os colegas assim que chegar pela
manhã.

13

e) Se você vê a barba do vizinho arder ponha a sua
de molho, conforme o dito popular.

Um pai com 65 anos de idade tem quatro filhos de 7, 8,
12 e 14 anos. Daqui a N anos a idade do pai será a
soma das idades dos filhos. O triplo de N é
a) 30
b) 36
c) 45
d) 24
e) 21

2
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17

No salão da Associação Comunitária, as cadeiras estão
perfeitamente arrumadas em 13 fileiras de 13 cadeiras
cada uma. Se forem retiradas a 1ª cadeira da segunda
fileira, as duas primeiras cadeiras da 3ª fileira, as três
primeiras
cadeiras
da
4ª
fileira
e
assim
sucessivamente, até a última fileira, quantas cadeiras
ficarão no salão?

Veja os exemplos:

a) 66
b) 78
c) 91
d) 121

O resultado de:

e) 86

15
é:

Num certo país, uma proposta de emenda à
Constituição deve ser votada na Câmara dos
Deputados e no Senado, separadamente. Para ser
aprovada, a emenda deve receber o voto favorável de
pelo menos três quintos dos congressistas (deputados
e senadores). Se o número de deputados na Câmara é
420 e o Senado possui 80 senadores, o número de
congressistas necessário para aprovar uma emenda
constitucional é de:

a)

b)
c)
d)

a) 120

e)

b) 300
c) 200

18

d) 320

Uma pessoa, para ir ao trabalho e voltar para casa,
paga, por dia, duas passagens de ônibus no valor de
R$ 1,70 cada. Se ela não recebesse vale transporte,
num mês de 20 dias úteis, sem faltas, o gasto com

e) 500

16

2
dos seu salário líquido. O
15

Um serralheiro compra uma barra de ferro de 3,2
metros de comprimento e deve cortá-la em pedaços de
40 centímetros. Quantos pedaços iguais ele obterá
dessa peça?

salário líquido dessa pessoa seria

a) 10

b) R$ 415,00

b) 8

c) R$ 380,00

c) 6

d) R$ 640,00

d) 12

e) R$ 615,00

transporte representaria

a) R$ 510,00

e) 5

3

Concurso Público – Prefeitura Municipal de São Luís

Auxiliar de Serviços Gerais

19

Conhecimentos Gerais

Um fazendeiro comprou um terreno com área de
2.640.000 m2 e resolveu dividi-lo em 2 partes. A 1ª
parte seria destinada à criação de porcos e a 2ª parte
à criação de aves. Decidiu, ainda, que a parte
destinada à criação de aves deveria ser
total. A área, em hectares, destinada a
porcos é:

21
Nas últimas décadas, a presença do “reggae”, no
cenário musical ludovicense, conferiu à nossa cidade o
título de

3
da área
11

a) Atenas Brasileira.

criação de

b) Jamaica Brasileira.
c) Manchester Brasileira.

a) 99

d) Suíça Brasileira.

b) 72

e) França Brasileira.

c) 192
d) 165

22

e) 132

A cidade de São Luís está situada
a) num cabo.

20

b) num istmo.

Uma construtora deseja completar o acabamento das
obras de um edifício, colocando vidro nos janelões
existentes. Esse prédio tem 12 andares e possui 3
janelões medindo 3,5 m por 1,20 m, em cada andar.
Se o preço do metro quadrado desse vidro custa
R$ 80,00, o valor total a ser gasto com a colocação de
vidro nos janelões será:

c) numa península.
d) num promontório.
e) numa ilha.

23
Na história do Maranhão, três nações européias aqui
estiveram com o propósito de estabelecerem-se e
colonizarem a terra. Foram elas:

a) R$ 9.836,00
b) R$ 10.690,00
c) R$ 11.825,32
d) R$ 13.425,76

a) Portugal, França e Holanda

e) R$ 12.096,00

b) Portugal, França e Inglaterra
c) Portugal, Itália e Holanda
d) França, Holanda e Itália
e) França, Holanda e Inglaterra

24
Em virtude de sua localização geográfica , na cidade
de São Luís há, durante todo o ano, um período
chuvoso e outro sem chuvas, com pequena alteração
de temperatura. Esses períodos são chamados,
popularmente, de
a)
b)
c)
d)
e)

inverno e outono.
inverno e primavera.
inverno e verão.
verão e primavera.
verão e outono.

25
O hino da cidade de São Luís, de autoria do poeta
Bandeira Tribuzi, chama-se
a) São Luís, cidade do amor.
b) Hino de São Luís.
c) Hino de Amor a São Luís.
d) Louvação a São Luís.
e) Ilha do amor.
4
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28

26

Dentre as alternativas abaixo apresentadas, uma NÃO
expressa uma virtude humana. Assinale-a.

É impossível viver sem manter relações com outras
pessoas, sejam elas amorosas, familiares, sociais,
trabalhistas ou de outra espécie. Nessas relações,
levamos a carga da nossa pessoalidade, isto é, nossas
crenças, temores, conceitos morais etc., ao mesmo
tempo em que temos que considerar as características
dos outros, e, é desse emaranhado que surgem as
relações interpessoais.
Analise os itens abaixo, assinalando SOMENTE
aqueles que ajudariam você a construir uma relação
sadia com seus colegas de trabalho.

a) Orgulho.
b) Temperança.
c) Fortaleza.
d) Prudência.
e) Justiça.

29
Um código de ética voltado para o servidor público,
qualquer que seja ele, sempre buscará estabelecer
princípios que rejam a conduta do servidor,
estabelecendo direitos, deveres e proibições. Dentre as
opções abaixo, apenas uma NÃO representa princípios
de ética no serviço público, assinale-a.

I. Sorria ao cumprimentar seus colegas e demonstre
que você está feliz em vê-los.
II. Dirija-se sempre aos seus colegas pelo nome, mas
utilizando um pronome de tratamento importante
como Vossa Senhoria, por exemplo, ou título, como
doutor.
III. Escute seus colegas, prestando atenção ao que lhe
dizem também através dos gestos e das expressões
corporais.
IV. Reconheça que você não sabe tudo e que pode
aprender com seus colegas.
V. Exponha, em uma discussão, suas idéias e as
defenda firmemente, falando sempre mais alto que
os demais, para que os colegas sejam levados a
considerar suas opiniões e sentimentos.
A alternativa que reúne apenas
CORRETAMENTE assinalados é

os

a) Assiduidade e pontualidade.
b) Cortesia e eficiência.
c) Presteza e tempestividade.
d) Respeito à hierarquia administrativa.
e) Boa-fé e fidelidade aos interesses próprios.

30
Dentre as opções abaixo, apenas uma está de acordo
com as garantias estabelecidas na Constituição
Federal de 1988. Assinale-a.

itens

a) Exceto em caso de guerra, nenhum estrangeiro
poderá ser submetido à tortura.

a) I, II e V.

b) Aos reconhecidamente pobres são gratuitos, na
forma que a lei estabelecer, o registro civil de
nascimento e a certidão de óbito.

b) II e III.
c) I, III e IV.
d) I, II, III e V.
e) II e IV.

c) É livre a manifestação do pensamento, mas as
atividades intelectuais e artísticas estão sujeitas a
prévia censura do Governo Federal.

27

d) A casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém
nela pode entrar sem o consentimento do morador,
exceto para prestar socorro ou mediante ordem
policial, seja civil ou militar.

As habilidades humanas são determinantes para
estabelecer relacionamentos interpessoais e envolvem
a capacidade de comunicar, motivar, liderar e atuar na
resolução de conflitos pessoais ou coletivos, auxiliando
no desenvolvimento de um espírito de equipe. Uma das
habilidades humanas diz respeito à capacidade de
sentir o que sente o outro, ou seja, colocar-se no lugar
do outro para avaliar como se sentiria se estivesse
experimentando as mesmas circunstâncias vividas pela
outra pessoa. Essa habilidade permite, por exemplo,
que a gente se condoa com a perda de um pai ou mãe
de alguém que sequer conhecemos. Á tal habilidade,
damos o nome de:

e) Todo cidadão tem direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular,
que serão prestadas no prazo máximo de 15 dias
corridos, sob pena de responsabilidade do agente
público que não as fornecer.

a) Proatividade.
b) Simpatia.
c) Volitividade.
d) Empatia.
e) Espiritualidade.
5
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33

Sempre que um cidadão sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou proibição de se locomover
livremente, poderá ingressar em juízo. Para tanto, a
Constituição Brasileira lhe assegura o direito a(ao)

Abaixo são representados quatro itens que se
relacionam ao acondicionamento do lixo. Analise-os e
assinale a opção CORRETA.

a)

habeas-corpus.

b)

habeas-data.

c)

mandado de injunção.

d)

ação popular.

e)

ação civil pública.

I.

Os coletores de pedal (depósitos para lixo) além
de boa resistência, devem possuir tampas com
sistema de abertura/fechamento, que promova a
vedação do coletor, evitando a dispersão de
odores e a contaminação por insetos. Esses
coletores são normalmente indicados para áreas
internas, e externas de edifícios, áreas
laboratoriais, hospitalares e alimentícias.
II. Os cinzeiros devem possuir corpo resistente contra
a caloria dos cigarros e seu acabamento interior
deve ser liso para facilitar a remoção de sujeiras e
a higienização dos mesmos.
III. A limpeza de vidros, sobretudo em janelas altas e
em edifícios, requer ferramentas adequadas que,
além de agilizar a tarefa, confiram segurança ao
trabalhador. Uma boa forma de alcance de áreas
envidraçadas mais altas pode ser conseguida
mediante o uso de extensões telescópicas.
IV. Com o objetivo de aproveitamento dos recursos
naturais e contribuição à preservação do meio
ambiente, é recomendável a separação de
resíduos domésticos em pelo menos três tipos
básicos de lixos: o orgânico, como cascas de
frutas, farelos de pão etc.; o lixo seco, formado por
latas de aço, latas de alumínio, garrafas,
embalagens plásticas, embalagens de vidro etc; o
lixo do banheiro, constituído por papel higiênico,
absorventes, fraldas descartáveis etc.

32
A Constituição Federal estabelece direitos e garantias
fundamentais que devem nortear as ações dos
cidadãos, das empresas e do próprio Estado
Democrático de Direito. Dentre as opções abaixo,
apenas uma está de acordo com o que a Constituição
assegura em relação às penas que podem ser
adotadas no Brasil. Assinale-a.
a)

As penas de multa e de restrição da liberdade só
podem aplicadas pelo tribunal do júri.

b)

As penas de caráter perpétuo só são possíveis no
caso de crimes hediondos, que envolvem tráfego
de crianças para o exterior.

c)

Pode haver penas de prestação social alternativa
e de perda de bens.

d)

As penas que envolvem suspensão ou interdição
de direitos só são aplicadas aos agentes políticos,
mediante perda dos direitos eleitorais, quando
envolvidos
em
crimes
de
improbidade
administrativa.

e)

a) Apenas II e IV são verdadeiros.
b) Apenas III é falso.
c) Apenas II e III são falsos.
d) Apenas I, II e III são falsos.

Mesmo em casos de guerra declarada, não
poderão ser aplicadas penas de morte.

e) I, II, III e IV são verdadeiros.

34
Os postos de trabalho têm de estar isentos de riscos.
As empresas e instituições devem ter especial cuidado,
pois se trata da vida e da saúde de seus trabalhadores.
As alternativas abaixo são cuidados que contribuem
para a garantia da saúde do trabalhador e da higiene
do local de trabalho, EXCETO
a) Realização de exame admissional.
b) Realização de faxina apenas uma vez ao ano.
c) Organização do local de trabalho com mesas e
cadeiras
compatíveis
com
as
atividades
desenvolvidas.
d) Proibição do uso de cigarro no local de trabalho,
quando em ambiente fechado.
e) Realização de exames de saúde periódicos nos
trabalhadores.

6
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Analise os itens abaixo e assinale a opção CORRETA.

Abaixo são apresentadas cinco opções que se
relacionam a procedimentos básicos de jardinagem no
cuidado com as plantas. Analise as opções e assinale a
INCORRETA.

I.

II.

III.

IV.

V.

Deve-se sobrecarregar as instalações elétricas
com vários utensílios ao mesmo tempo, já que os
fios são sempre dimensionados para suportar tal
sobrecarga.
A pele humana é um bom isolante e, quando seca,
apresenta boa resistência à passagem da corrente
elétrica, mas, quando molhada, a resistência da
pele cai bastante e é facilmente rompida por uma
corrente elétrica de alta voltagem.
Além da intensidade da corrente elétrica, há outros
dois fatores de muita importância na extensão do
choque elétrico, que são o tempo de exposição do
corpo à passagem da corrente e a sua trajetória ou
caminho percorrido no corpo.
Fusíveis e disjuntores são elementos de proteção
nas redes elétricas, mas não há maiores danos na
substituição destes por ligações diretas com
arames ou moedas, desde que a rede esteja
corretamente dimensionada.
É conveniente trabalhar sempre com os circuitos
elétricos desligados, utilizando placas de
sinalização indicando que o circuito ou a máquina
estão em manutenção, e evitar o uso de anéis,
pulseiras, braceletes e correntes.

a) O ideal é limpar pelo menos uma vez por mês as
folhas com sabão neutro, álcool ou vinagre para
remover completamente resíduos de poeira e
poluição.
b) As folhas precisam estar sempre limpas e livres de
poeiras e da poluição atmosférica, pois os resíduos
poluentes podem sufocar a planta.
c) As camadas de poeira em grande quantidade
podem prejudicar a absorção da luz, impedindo a
planta de produzir seu alimento.
d) A limpeza de plantas de folhas pequenas ou que
apresentam grande quantidade de folhas, como as
samambaias, pode ser feita com a pulverização de
bastante quantidade de água sobre suas folhas.
e) Uma boa prática no trato das plantas é a chamada
poda sanitária que consiste na remoção de ramos
doentes e folhagens infectadas, pois quanto mais
rápido for eliminado um ramo doente ou infectado,
mais fácil será salvar a planta.

38
Abaixo são apresentados cinco itens que tratam de
monumentos da cidade de São Luis, suas localizações,
curiosidades e aspectos históricos. Analise cada um
dos itens e classifique-os em verdadeiro (V) ou
falso (F).

a) Apenas II e IV são falsos.
b) Apenas I, II, III e V são verdadeiros.
c) I, II, III, IV e V são verdadeiros.
d) Apenas II, III e V são verdadeiros.

(

e) I, III e IV são falsos.

36

(

Abaixo são apresentadas cinco opções que estão
relacionadas a atitudes que, uma vez observadas,
contribuem para a prevenção de acidentes. Uma delas
é FALSA, assinale-a.

(

a) Nas cozinhas, domésticas ou industriais, deve-se
evitar utilizar toalhas plásticas e manter cabos de
panelas e outros elementos pontiagudos voltados
para o centro do fogão.

(

b) Botijões de gás devem ser guardados em locais
limpos, ventilados, livres de óleo e graxa,
protegidos contra chuva, sol, e outras fontes de
calor.

(

c) Vazamentos domésticos de gás podem ser
vedados perfeitamente com a utilização de sabão
em barra, embora se deva evitar utilizar a espuma
de sabão para testar vazamentos de gás.
d) Evitar estocar grandes quantidades de papéis,
papelões e outros materiais de fácil combustão em
locais abertos, próximos a áreas de circulação de
pessoas, mas guardá-los em recintos fechados e
protegidos.

) A Praça Gonçalves Dias, também conhecida
como Largo dos Amores, localiza-se à margem do
rio Anil e homenageia um poeta e escritor
maranhense.
) O Convento das Mercês já chegou a servir como
quartel da Polícia Militar do Maranhão e
atualmente abriga a Fundação da Memória
Republicana.
) A Igreja do Desterro é uma das mais novas
igrejas construídas no centro antigo da cidade,
perdendo apenas para a Igreja dos Remédios.
) A Praça Benedito Leite se situa entre as ruas do
Sol e da Paz e é uma homenagem ao ilustre
político, que foi senador e governador do nosso
Estado.
) O Palácio La Ravardière, hoje sede do governo
municipal, foi construído no século XVII e lá já
funcionou a Câmara de Vereadores e uma
Cadeia. O seu nome foi escolhido em
homenagem ao francês Daniel de La Touche,
Senhor de La Ravardière, fundador da cidade de
São Luís.

A seqüência CORRETA das respostas é
a) F, F, V, V, V.
b) V, F, V, F, V.
c) V, V, V, V, V.

e) Evitar jogar inflamáveis, como gasolina, álcool etc.
em ralos domésticos ou industriais, pois podem
causar acúmulo de gases e provocar explosões.

d) F, V, F, F, V.
e) V, V, F, F, V.
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39
Analise as cinco opções relacionadas à história e à
geografia do Estado do Maranhão e da ilha de São Luís
e assinale a CORRETA.
a) São Luís está localizada no nordeste do Brasil, a 2
graus ao norte da linha do equador.
b) O Estado possui duas grandes bacias hidrográficas,
que são as Bacias do Rio Mearim e do Rio
Itapecuru, mas o seu principal rio, em extensão e
profundidade, é o Tocantins.
c) São as cinco cidades maranhenses com maior
população: São Luís, Imperatriz, Codó, Estreito e
Carolina.
d) A ilha de São Luís já foi ocupada por franceses e
holandeses; uma das batalhas que retomou a ilha
para os colonizadores portugueses foi a batalha de
Guaxenduba.
e) O Maranhão foi uma das primeiras províncias a
acolher “o Grito de Independência de D.Pedro I, no
Ipiranga”, aderindo à independência do Brasil ainda
em setembro de 1822.

40
Abaixo são apresentadas cinco afirmativas que tratam
de atualidades referentes ao Estado do Maranhão,
envolvendo
sua
infra-estrutura,
economia
e
organização administrativa, mas apenas uma é
VERDADEIRA. Assinale-a.
a) Há três grandes usinas hidrelétricas responsáveis
diretamente pelo suprimento de energia elétrica
para o Estado: Boa Esperança, Tucurui e Itaipu.
b) O complexo ferroviário do Estado conta com três
ferrovias: Carajás, Norte-Sul e a Companhia
Ferroviária do Nordeste.
os
principais
produtos
exportados
c) Dentre
atualmente pelo Estado, estão o minério de ferro,
as ligas de alumínio e os derivados industrializados
da carne suína.
d) O Estado conta hoje com 216 municípios e todos se
interligam a Capital São Luís por malha rodoviária
asfaltada.
e) A Empresa Maranhense de Administração Portuária
– EMAP, fundada em meados dos anos 90, foi
recentemente privatizada, e suas atribuições foram
repassadas para a Companhia Docas do Maranhão
– CODOMAR.
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