PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE
Concurso Público para o Provimento do cargo de

ENFERMEIRO - PLANTONISTA

Leia atentamente as seguintes instruções.

01. Você deve receber do fiscal o seguinte material:

a) Este Caderno de Provas, com 40 (quarenta) questões objetivas;
b) O CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas da prova, correspondendo cada
questão a uma “única” alternativa.

c) O candidato deve:
- procurar, no CARTÃO-RESPOSTA, o número da questão que está respondendo;
- verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu;
- Marcar essa letra no CARTÃO-RESPOSTA, conforme o exemplo:
A

B

C

D

E

Atenção
- marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa
questão.
- responda todas as questões.
02. Verifique se o número de páginas está em ordem e o número de questões estão enumeradas de (01 a
40). Ocorrendo qualquer alteração, notifique o fiscal, imediatamente, reclamando um outro caderno.
03. Não será permitida reclamação referente à natureza das questões. Em caso de discordância em
relação às mesmas, o candidato poderá recorrer, apresentando recurso no prazo e na forma
estabelecidos no Edital.
04. O CARTÃO-RESPOSTA dispõe de espaço indicado para assinatura do candidato, que deve ser igual
a que consta em seu documento de identidade.
05. O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas.
06. O candidato só poderá ausentar-se do local de realização das provas, após 01 hora de início da
mesma.
07. O candidato não poderá sair com o Caderno de Questões.
- as provas estarão disponibilizadas, a partir do segundo dia útil após a data da realização das provas,
no site www.institutoludus.com.br.
08. Será excluído do exame o candidato que:
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) Se ausentar da sala de realização da prova, levando consigo o Caderno de Questões e, ou, o CartãoResposta;
c) Deixar de assinar o Cartão-Resposta;
d) Perturbar, de qualquer forma o curso de realização da prova.

1

LÍNGUA PORTUGUESA
01. A Revista Época, de 26/maio/2010, traz matéria sobre
cientista que criou célula sintética, comandada por
seqüenciamento genético 100% sintético:

03. Leia o fragmento de texto seguinte:
Em sua fala, o conferencista Astrobaldo Ferreira,
dissertando sobre pesquisas que possibilitam a criação em
laboratório de células sintéticas, assim se expressou:
“Enquanto isso, alguns elementos que se dizem da
comunidade científica, e que, provavelmente, fazem
experimentos humanos, talvez sem o rigor ético, ensaiam o
anúncio de descobertas, prometem respostas que ainda
estão por vir.”
Dos termos grifados acima, há dois que exercem a mesma
função sintática e estão juntos na alternativa:

Astrobaldo Ferreira, foi convidado a proferir uma palestra
sobre o tema, no CISFA (Colégio Industrial São Francisco
de Assis, em Floriano), dissertando sobre as recentes
pesquisas e investigações com fim da produção de células
sintéticas e as implicações destas pesquisas no âmbito da
ética e da legalidade, em determinado momento, assim
disserta.
“Na condução das pesquisas, como na apresentação e
utilização de seus resultados [...] em vista de suas
implicações éticas e sociais, uma vez que a falta desses
zelos poderiam até tornar as investigações ilícitas.”
O termo que substitui o trecho grifado acima, sem alteração
de sentido, é:
A) já que.
B) ainda que.
C) posto que.
D) apesar de que.
E) haja visto que.
02. Analise as assertivas seguintes e indique aquela em que
a palavra destacada tem um sinônimo corretamente
indicado ao contexto é:
A) O servidor público deve ter sempre suas atitudes ditadas
pela ética. – impostas
B) Na totalidade de seus artigos, a Lei Ambiental reitera
basicamente que som além do limite permitido implica crime
– regulamenta
C) A falta de zelo nas investigações sobre células sintéticas
podem tornar as investigações ilícitas. – perigosas
D) O perfil dos convocados por Dunga e as ausências de
Ganso e Neymar na convocação da seleção brasileira
corroboram a idéia que Dunga é adepto do futebol europeu
– contrariam
E) A Polícia Militar do Maranhão está diuturnamente a
postos – 24 horas por dia.

A) “alguns elementos” – “comunidade científica”
B) “experimentos humanos” – “o anúncio”
C) “provavelmente” – “respostas”
D) “alguns elementos” – “rigor ético”
E) “experimentos humanos” – “respostas”.
04. Assinale a alternativa em que o emprego do pronome
relativo atende ao que dita a denominada norma culta.
A) O passado demonstrou que as guerras exterminaram
boa parte da população onde há disso provas documentais.
B) As bolas de futebol foram distribuídas em aldeias pobres
da África cujas crianças nunca viram uma bola de futebol de
verdade.
C) O futebol arte, que o fim pode estar próximo, pode
conviver com o futebol-Dunga.
D) Astrobaldo parava de ler o livro (Crepúsculo) que
gostava para refletir sobre a vida.
E) O sonho de Astrobaldozinho era aprender a ler onde
contou com a ajuda de sua vizinha.
05. Assinale a assertiva em que todas as palavras são
acentuadas pela mesma razão.
A) “Brasília”, “prêmios”, “vitória”.
B) “elétrica”, “hidráulica”, “responsáveis”.
C) “sérios”, “potência”, “após”.
D) “Goiás”, “já”, “vários”.
E) “Solidária”, “área”, “após”.
06. Observe a relação entre a primeira e a segunda oração
do período:
“É interessante que isso aconteça para que professores
e crianças discutam e argumentem” (Astrobaldo Ferreira,
in Palestra sobre a necessidade de se observar a ética ou a
bioética no caso das recentes pesquisas sobre células
sintéticas)
Em qual dos períodos a seguir a oração iniciada pelo
conetivo “que” apresenta, em relação à oração principal,
função sintática idêntica à destacada no exemplo dado:
A) Esse exercício forma crianças que sabem questionar.
B) O professor pediu que ele registrasse muitas coisas.
C) O objetivo do exercício é que a criança aprenda a
raciocinar.
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D) Diz-se que a bioética não tem valor.
E) A professora quer somente isto: que os alunos
raciocinem.
07. Analise a classe das palavras destacadas e numeradas
no período (numeração à frente da palavra destacada) a
seguir.
“Mas esse conhecimento é sem(1) valor se(2) não for a
conclusão de(3) algo(4) que se(5) construiu” (AF)

10. No período: “Recordo céus estrelados, chuva nas
flores, frutas maduras, casas fechadas, estáticas (...)”, as
palavras, em negrito, devem ser consideradas, de acordo
com a sua classificação morfológica, na seguinte sequência:
A) verbo, adjetivo, substantivo, pronome.
B) adjetivo, substantivo, preposição, advérbio.
C) verbo, substantivo, pronome, conjunção.
D) verbo, adjetivo, preposição, pronome.
E) verbo, substantivo, substantivo, adjetivo.

ESPECÍFICO

Pertencem à mesma classe:
A) 1 e 2
B) 1 e 3
C) 2 e 4
D) 2 e 5
E) 3 e 5
08. Observe o quadro com alguns processos de formação
de palavras.

11. O volume de Heparina a ser administrado, tendo-se um
frasco de 5ml com 5.000 U.I /ml de heparina sódica e uma
dose prescrita de 7000 U.I, é:
A) 7mL;
B) 3,5mL;
C) 14mL;
D) 1,7mL;
E) 1,4mL.
12. Foi prescrito, Via Endovenosa, 2000 ml de Soro
Glicosado a 5% para correr de 8 em 8 horas. Quantas gotas
deverão correr por minuto? (aproximar conforme regras
depois da vírgula).

As palavras “chatíssimo” e “socialista” correspondem,
respectivamente, às seguintes combinações:
A) A1, B1
B) A2, A2
C) B1, B2
D) A2, B2
E) B1, A1
09. Há palavras que servem como elementos de coesão e
coerência de um texto. Entre elas, encontramos as
classificadas, morfologicamente, como conjunções.
“(...) li os livros de histórias infantis, e os de adultos: mas
estes não me pareciam tão interessantes(...)”
No período, acima, aparece a conjunção “mas”. Assinale a
afirmativa correta, conforme o seu significado no texto.
A) tem um sentido de adição.
B) significa uma junção, soma de ideias.
C) traduz uma ideia de contradição.
D) adquire um sentido de alternância ao externar o
pensamento.
E) não é uma conjunção adversativa.

A) 76 gotas por minuto.
B) 78 gotas por minuto.
C) 80 gotas por minuto.
D) 83 gotas por minuto.
E) 85 gotas por minuto.
13. Qual a via de administração das vacinas BCG, DTP e
VOP, respectivamente:
A) Sub-cutânea, Intramuscular e Via oral.
B) Intramuscular, Via oral e Sub-cutânea.
C) Intradérmica, Intramuscular e Via oral.
D) Intradérmica, Sub-cutânea e Via oral.
E) Intramuscular, Intramuscular e Via oral.
14. Um documento de enfermagem que registra exatamente
aquilo que foi observado ou executado, sem comparação
anterior de dados e que obrigatoriamente faz parte do
prontuário do cliente para servir de fonte de dados nos
processos administrativo, legal, de ensino e pesquisa é:
A) o processo de enfermagem.
B) a coleta de dados do cliente.
C) a evolução de enfermagem.
D) a anotação de enfermagem.
E) o diagnóstico de enfermagem.
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15. Marque a alternativa CORRETA.
Em relação à aplicação de medicamentos, podemos
afirmar que:
A) os medicamentos aplicados sob a derme têm absorção
mais lenta que os medicamentos aplicados no tecido
subcutâneo.
B) a absorção de medicamentos aplicados no tecido
muscular é equivalente à absorção dos medicamentos
aplicados no tecido subcutâneo.
C) a absorção de medicamentos aplicados no tecido
muscular é mais rápida que a absorção de medicamentos
aplicados por via endovenosa.
D) a medicação parenteral, por ser uma forma segura de
administração de medicamento, dispensa a técnica
asséptica.
E) a absorção de medicamentos aplicados via oral é mais
rápida que a absorção de medicamentos aplicados por via
endovenosa.
16. São recomendações para prevenir as infecções de sítio
operatório:
I. Minimizar o tempo de internação pré-operatório.
II. Realizar tricotomia ampla dois dias antes da cirurgia.
III. Manter a porta da sala cirúrgica aberta durante o
procedimento operatório.
É correto o que se apresenta em
A)) I, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I, II e III.
E) II e III, apenas.
17. Compete ao Enfermeiro realizar curativos, definindo o
tipo de cobertura para cada ferida. A cobertura adequada
para feridas infectadas é:
A) a cobertura de poliuretano, filme, tem grande capacidade
de absorção;
B) o álcool a 70ºC, o PVP-I tópico e a clorexidina tópica;
C) a solução fisiológica morna sob pressão;
D) a papaína, enzima proteolítica;
E) o hexaclorofeno, o quaternário de amônia e a água
oxigenada.
18. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, em relação ao sigilo, o profissional de
enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer
perante a autoridade e, considerando a exceção de casos
previstos em lei, ordem judicial, ou com o consentimento
escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal,
tem como responsabilidade e dever declarar, se for o caso,

A) parte do segredo se não comprometer o envolvido.
B) seu impedimento de revelar o segredo.
C) que conhece e revela o segredo.
D) o segredo com objetividade e transparência.
E) que contará o segredo se estiver perante o envolvido.
19. Em relação à esterilização,
I – o vapor saturado é um bom condutor térmico e eficaz
contra qualquer resistência de camada protetora do
microrganismo, porém oleosidades podem proteger o
microrganismo do vapor, prejudicando a esterilização.
II – a esterilização na autoclave se dá através da
coagulação protoplasmática das proteínas das bactérias,
pela ação da umidade/calor/pressão.
III – o indicador biológico para vapor é o Bacilus
stearothermophilus ou Bacilus clostridium tetani, usado
semanalmente ou quando necessário.
IV – o controle do processo de esterilização pode ser:
mecânico, biológico e químico.
A) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas.
B) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
C) Somente as alternativas I e II estão corretas.
D) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas.
E) todas as alternativas estão corretas.
20. A medida mais importante a ser adotada para a
prevenção e o controle das infecções nas Unidades
Neonatais é:
A) a proibição da presença dos pais ;
B) a manutenção de isolamento para todos os recémnascidos
C) o emprego de técnica correta de lavagem das mãos por
todos que manuseiam os recém-nascidos;
D) a administração correta de antimicrobianos
E) o uso permanente de capote, gorro e máscara pelos
profissionais .
21. Uma criança de 4 anos de idade apresentou vômitos em
jato, febre alta intensa, cefaléia, manchas no corpo e nuca
rígida. O diagnóstico correto é:
A) dengue
B) meningite
C) leptospirose
D) rubéola
E) Febre amarela.
22. Nas situações de urgência e/ou de emergência, o
enfermeiro:
A) realiza a manobra de Heimlich, apenas quando o
paciente está sentado, consciente ou em pé.
B) realiza avaliação primária (ABCD), na qual o C é
respiração, observa se o paciente está respirando e faz
ausculta pulmonarbilateral.
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C) realiza triagem, no nível de triagem II-urgência é
necessário que o enfermeiro avalie o cliente a cada 30
minutos. Uma das alterações a ser avaliada é lesão na
cabeça com o paciente alerta e apresentando vômitos.
D) realiza, na avaliação subseqüente de um paciente que
apresenta choque, a permeabilidade das vias aéreas.
E) insere sonda nasogástrica, sonda vesical de demora,
inicia o acesso venoso e monitora hipotensão, hipotermia e
bradicardia nos pacientes com lesões de coluna cervical.
23. Administrar medicação é uma das responsabilidades do
enfermeiro diariamente. Foram prescritos para um paciente
internado na clínica médica SG 10% - 500 ml. O serviço só
dispõe de SG 5% - 500 ml e ampolas de 50% de glicose 20
ml. Como o enfermeiro deve calcular essa solução para
administrar corretamente a prescrição?
A) Acrescer 50 ml de glicose 50% no soro glicosado a 5%.
B) Acrescer 25 ml de glicose 50% no soro glicosado a 5%.
C) Acrescer 12,5 ml de glicose 50% no soro glicosado a 5%.
D) Acrescer 75 ml de glicose 50% no soro glicosado a 5%.
E) Acrescer 20 ml de glicose 50% no soro glicosado a 5%.
24. Para o(a) enfermeiro(a) julgar a evolução de uma ferida,
é essencial:
A) classificar, localizar e dimensionar a ferida
adequadamente, verificar o estado de saúde do paciente, a
presença de dor e as condições da pele peri-ferida.
B) avaliar a cobertura da ferida, utilizando sempre o mesmo
curativo.
C) avaliar a efetividade da cobertura e a presença de
esfacelos, pois podem indicar infecção.
D) mensurar a ferida e avaliar o estado nutricional do
paciente, pois a má nutrição não impede a evolução do
processo de cicatrização.
E) fotografar a ferida é a única maneira de realizar a
avaliação da ferida, principalmente, quando se trata de
ferida crônica.
25. Se diluirmos 01comprimido de Diabinese de 250mg/cp,
em 04ml de água filtrada e administrarmos a um paciente
2,4ml dessa solução, estaremos administrando em mg, a
seguinte dose do medicamento:
A) 75mg
B) 250mg
C) 150mg
D) 125mg
E) 175mg

27. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, assinale a alternativa correta:
A) É proibido ao enfermeiro prestar informações aos
pacientes sobre a assistência de enfermagem ou sobre os
possíveis benefícios, riscos e conseqüências a que estão
sujeitos.
B) É proibido ao enfermeiro alertar outro profissional de
saúde, quando diante de falta cometida por imperícia,
imprudência ou negligência.
C) É proibido ao enfermeiro administrar medicamento sem
antes certificar-se das drogas que o compõem e da
existência de risco para o paciente.
D) É proibido ao enfermeiro receber salários ou honorários
pelo seu trabalho.
E) É proibido ao enfermeiro prescrever medicamentos,
mesmo em casos de emergência.
28. Com relação ao controle de infecção, assinale a
alternativa correta:
A) A eliminação de qualquer uma das etapas da cadeia de
infecção ou ciclo infeccioso pode ser considerada como
uma medida para seu controle.
B) Embora importante, a lavagem das mãos do enfermeiro
não consiste em uma medida capaz de eliminar um veículo
de transmissão de patógenos.
C) O controle de infecção envolve apenas medidas para
tratamento da infecção já instalada e não, para sua
prevenção.
D) Não é possível controlar a infecção em pacientes
hospitalizados, uma vez que estes se encontram em
condição debilitante e com resistência diminuída à doença.
E) O contato com um patógeno tem como conseqüência
obrigatória uma infecção.
29. O Método Canguru é um tipo de assistência eficiente e
de baixo custo que vem sendo adotada na atenção ao
recém-nascido.
Observe as afirmativas a seguir:
I. Permite o contato entre a mãe e o bebê desde a admissão
na Unidade Neonatal;
II. O método respeita a livre escolha da família;
III. Inclui todos os bebês desde que sejam prematuros;
IV. Permite o contato pele a pele entre a mãe e o bebê, pelo
tempo que ambos entenderem ser prazeroso.
V. Estimula o aleitamento materno.
VI. Aumenta a permanência do bebê no hospital.

26. A principal função do curativo compressivo deve ser:

As afirmativas que mencionam procedimentos corretos
sobre este método são:

A) ajudar no controle do sangramento.
B) apoiar o membro afetado.
C) absorver a secreção excessiva.
D) diminuir a dor.
E) evitar infecção.

A) I e II;
B) I e III;
C) II, III e VI.
D) I, II, III e IV.
E) I, II, IV e V.
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30. Leia as frases sobre controle do pulso e complete as
lacunas. Depois assinale a alternativa com a ordem correta
e respectiva das palavras.
O _____________ do pulso refere-se ao padrão das
pulsações e das pausas entre elas, podendo então se
apresentar _____________ ou _____________
enquanto o _____________ trata da qualidade dos
batimentos cardíacos, podendo ser _____________ ou
_____________.
A) Volume / débil / regular / ritmo / arrítmico / limiar
B) ritmo / regular / arrítmico / volume / débil / cheio
C) ritmo / irregular / cheio / regular / padrão / rítmico
D) volume / regular / irregular / ritmo / cheio / débil
E) débito cardíaco / débil / cheio / padrão / regular /ritmo
31. Leia as afirmativas sobre oxigenioterapia e assinale a
alternativa correta.
I. O oxigênio não contribui por si só para um processo de
incêndio, porém tem risco de combustão quando próximo de
chamas ativas ou eletricidade sem aterramento.
II. Quando o paciente está recebendo oxigênio, a
enfermagem deve controlar o padrão respiratório,
ansiedade e sinais de lesões em mucosas.
III. Os pulmões de pessoas adultas não sofrem toxidade em
concentrações de oxigênio contínuo superior a 50% num
período até 72 horas.
A) Apenas a afirmativa I está correta,
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) Apenas a afirmativa III está correta.
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
32. Leia as afirmativas sobre administração
medicamentos e assinale a alternativa correta.

de

I. A prescrição de medicamentos deve conter, entre outros,
os seguintes componentes: nome do paciente, data e hora
da prescrição, nome do medicamento, dose da medicação,
via e freqüência da administração.
II. As vias de administração para aerossóis, injeções,
comprimidos e pomadas são, respectivamente, parenteral,
inalatória, oral e intramuscular.
III. Entre as precauções para administrar medicamentos
estão os “cinco certos” que são:
a droga certa, a dose certa, a via certa, data de vencimento
certa e paciente certo.
A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) Apenas a afirmativa III está correta.
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

33. Assinale a alternativa correta sobre vias de
administração dos medicamentos.
A) A administração de medicamentos para tratamento de
pele deve ser sempre administrada por via subcutânea.
B) Quando mais de um medicamento oftálmico é prescrito,
deve-se aguardar pelo menos 5 minutos entre a aplicação
do primeiro e o medicamento oftálmico seguinte.
C) Os colírios devem ser colocados sobre o canal lacrimal
do olho.
D) A assinale do tamanho e calibre da agulha para injeções
é feita só pela avaliação da quantidade de tecido
subcutâneo do paciente.
E) Quando for retirada uma dose de um frasco de
medicação, para injeção que contenha volume maior de
medicamento que o prescrito, o frasco deve ser sempre
desprezado pois não poderá
ser retirada a próxima dose.
34. Leia as afirmativas sobre o cuidado ao idoso e assinale
a alternativa correta.
I. A presbiopia é a diminuição da capacidade de
acomodação visual decorrente do processo de
envelhecimento, que se caracteriza pela dificuldade visual
para longe.
II. No processo de envelhecimento ocorre uma diminuição
do débito cardíaco máximo. Embora as funções
cardiovasculares sejam mantidas, o idoso passa a ter
menor resistência às situações de estresse.
III. O sistema músculo esquelético sofre perda de massa
muscular. Como conseqüência, a força muscular diminui
consideravelmente, em especial no homem que
naturalmente possui mais força muscular que a mulher.
A) Apenas a afirmativa I está correta.
B) Apenas a afirmativa II está correta.
C) Apenas a afirmativa III está correta.
D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
35. Leia as alternativas e assinale a que só tenha os sinais
e sintomas do infarto do miocárdio.
A) Dor ou desconforto torácico, palpitações, pele rosada,
quente e pegajosa.
B) Dor torácica, palpitações, pele fria sudorética e pegajosa,
débito urinário diminuído.
C) Dispnéia (bradipnéia), palpitações, dor torácica,
ansiedade, sonolência, pele seca.
D) Ansiedade, dificuldade para respirar, taquipnéia, pele
seca e fria, dor torácica.
E) Medo e sensação de morte, sonolência, pele fria,
pegajosa, bradipnéia, a pressão arterial pode estar alta pelo
estímulo simpático.
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CONHECIMENTOS LOCAIS
36. Analise as assertivas seguintes:
I. O município de Sucupira do Norte faz fronteira, ao Sul,
com São Domingos do Azeitão.
II. Sucupira do Norte faz fronteira, ao Norte, com Colinas e
Paraibano.
III. O Município de Jatobá(MA), embora não faça fronteira
com Sucupira do Norte, se situa ao Norte de Sucupira do
Norte e se encontram na mesma Microrregião.
Assinale:
A) se correta I, apenas.
B) se corretas I e II, apenas.
C) se correta II, apenas.
D) se corretas II e III, apenas.
E) se correta III, apenas

40. Assinale a alternativa incorreta.
A) A área integrante do atual município de Sucupira do
Norte foi desmembrada de Mirador.
B) Pela lei nº 2.153, de 16 de novembro de 1961, foi a
povoação elevada à categoria de município, com o nome de
Sucupira do Norte.
C) Segundo o IBGE (Censo de 2008), a laranja e a banana
(em cacho) são as duas únicas culturas (lavoura)
permanetes com produção relevante no Município
D) .O nome do Município de “Sucupira” advém do fato da
existência de muita sucupira (árvore) no município.
E) Arroz, cana-de-açúcar, fava, feijão, melancia, mandioca,
milho, soja são, segundo o IBGE, lavouras (culturas)
temporárias com produção relevante no Município de
Sucupira do Norte.

37. Sucupira do Norte está cravada na Mesorregião:
A) Sul Maranhense.
B) Leste Maranhense.
C) Norte Maranhense.
D) Oeste Maranhense.
E) Centro Maranhense.
38. Sucupira do Norte está cravada na Microrregião:
A) Chapadas do Alto Itapecuru.
B) Gerais de Balsas
C) de Colinas
D) Chapadas das Mangabeiras.
E) do Nordeste maranhense.
39. Observe a figura seguinte, que representa a
Microrregião na qual está cravado o Município de Sucupira
do Norte.

Se o número 13 representa Sucupira do Riachão, o
Município de Sucupira do Norte será representado pelo
número:
A) 09
B) 02
C) 06
D) 12
E) 07
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