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

ENFERMEIRO - PSF

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.
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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. Segundo a Lei nº 8080/90, que regulamenta o Sistema
Único de Saúde (SUS), a participação da iniciativa privada
na assistência à saúde é:
A) livre;
B) obrigatória;
C) minoritária;
D) prioritária;
E) proibida.
12. É uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde:
A) Ministério da Saúde;
B) Fundo Municipal de Saúde;
C) Conferência de Saúde;
D) Secretaria de Assistência à Saúde;
E) Secretaria de Vigilância à Saúde.

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.

13. NÃO se inclui entre os objetivos do Sistema Único de
Saúde:
A) identificação dos fatores determinantes da saúde;
B) formulação de política de saúde destinada a promover,
nos campos econômico e social, a redução de riscos de
doenças e de outros agravos;
C) assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas;
D) divulgação dos fatores determinantes da saúde;
E) participação prioritária da iniciativa privada na assistência
à saúde.
14. 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.
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15. O Programa de Saúde da Família é uma nova estratégia
do Ministério da Saúde em que cada profissional tem
definida a sua participação na equipe. A atribuição, definida
no Programa, específica do enfermeiro é:
A) executar ações de vigilância epidemiológica à criança, ao
adolescente, à mulher grávida, ao idoso e ao adulto;
B) realizar mapeamento da área;
C) realizar procedimentos simples de enfermagem no
domicílio;
D) realizar pequenas cirurgias ambulatoriais;
E) realizar atendimentos nas urgências.
16. Sobre o Programa de Saúde da Família, considere as
afirmativas a seguir.
I. É uma estratégia que prioriza as ações de promoção,
proteção e recuperação da saúde dos indivíduos da família,
do recém-nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma
integral e contínua.
II. A Unidade da Saúde da Família atua com base nos
princípios de integralidade, substitutivo, hierarquizado,
territorializado, adscrição de clientela e equipe
multiprofissional.
III. Uma Unidade de Saúde da Família pode atuar com uma
ou mais equipes, dependendo da concentração de famílias
do território de sua abrangência.
IV. Cada equipe do PSF deve estar preparada para
identificar todos os problemas e todas as situações de risco
aos quais a população está exposta, elaborando somente
entre os profissionais da equipe um plano para enfrentar os
determinantes do processo saúde-doença.

18. Marque a alternativa CORRETA.
A) O Programa Saúde da Família aparece como uma
estratégia para manutenção do modelo assistencial vigente.
B) A estratégia Saúde da Família valoriza o atendimento
individual, atuando somente na parte curativa.
C) Saúde da Família é uma estratégia, cujo principal
objetivo é reorientar as práticas de atenção à saúde, através
da mudança do foco de atenção do indivíduo para a família
e para o ambiente onde ele vive.
D) A estratégia Saúde da Família reforça a atenção à
doença, em detrimento da atenção à saúde.
E) A estratégia Saúde da Família índice especificamente
exclusivamente nos atendimentos de urgência e
emergência.
19. Em relação ao SUS, podemos dizer que:
I – a Constituição Federal vigente não isentou qualquer
esfera de poder político da obrigação de proteger, defender
e cuidar da saúde.
II – teve forte influência da VIII Conferência Nacional de
Saúde realizada em 1986.
III – as leis 8080 e 8142, no conjunto, são denominadas Lei
Orgânica da Saúde.
A) Somente as alternativas I e II estão corretas.
B) As alternativas I, II e III estão corretas.
C) Somente as alternativas I e III estão corretas.
D) Somente as alternativas II e III estão corretas.
E) Somente a alternativa I está correta.
20. Em relação à esterilização,

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas
corretas:
A) I e II.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I, II e III.
E) II, III e IV.
17. 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.

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.
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21. Na vigilância em saúde para o controle da tuberculose,
considera-se caso suspeito de tuberculose pulmonar todo
indivíduo que apresente:
A) tosse seca há 4 semanas, sem febre ou outra
sintomatologia;
B) sintomatologia clínica e perda de apetite há pelo menos
duas semanas, mesmo sem tosse;
C) sintomatologia clínica, perda de apetite e peso, e tosse
produtiva há quatro semanas;
D) tosse produtiva e sintomatologia clínica, febre, perda de
apetite e peso, há no mínimo três meses;
E) tosse produtiva, febre e perda de apetite há uma
semana.
22. A Hanseníase é uma das doenças prioritárias para as
ações de vigilância no Programa de Saúde da Família.
Sobre as características da hanseníase analise as
afirmativas a seguir:
I - Possui hoje tratamento, mas não cura.
II - Os bacilos são liberados diariamente nas secreções
nasais de pacientes lepromatosos não tratados.
III - É de baixa patogenicidade.
IV - Seu período de incubação é, em média, de três meses.
V - O principal modo de transmissão é o contato direto,
sendo altamente contagiosa.

calorias. Assim sendo, é importante que o bebê mame
completamente o primeiro peito antes de se lhe oferecer o
segundo peito. Na mamada seguinte, deve-se oferecer a
mama que ficou mais
cheia.
B) No aleitamento materno deve-se sempre oferecer as
duas mamas na mesma mamada porque as mamas devem
se esvaziadas igualmente, pois não há diferença na
composição do leite, ou seja, sua composição é igual do
início ao final.
C) No aleitamento materno deve-se oferecer sempre uma
mama apenas, para esvaziá-la completamente, pois não há
diferença na composição do leite do início ao final, e não se
deve deixar que o bebê estabeleça o “regime livre” para
mamar, ou seja, é necessário instituir horários préestabelecidos.
D) Há leite considerado “fraco” sendo que, nesses casos,
deve-se orientar que se utilizem as mamadeiras e se
substitua o leite materno por leite de vaca engrossado com
farinha de trigo que é o mais indicado, e instituir horário préestabelecido rigoroso, pois o bebê sente mais fome nestes
casos.
E) No aleitamento de gêmeos, as mães nunca devem ser
orientadas a amamentar porque ocorre desgaste da mãe,
estresse e há prejuízo às crianças porque o leito torna-se
“fraco”. Então orientar para se utilizar mamadeiras, leite de
vaca engrossado com maizena e horário pré-estabelecido
rigoroso para oferecer as mamadeiras.

Assinale as afirmativas corretas:
A) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
B) apenas as afirmativas I e V estão corretas;
C) apenas as afirmativas IV e V estão corretas;
D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
E) apenas as afirmativas II e V estão corretas.
23. A medida mais importante a ser adotada para a
prevenção e o controle das infecções nas Unidades
Neonatais é:

25. São fatores de risco mais importantes para o
desenvolvimento do câncer do colo do útero, exceto:
A) Infecção pelo Papiloma Vírus Humano – HPV - sendo
esse o principal fator de risco;
B) Início precoce da atividade sexual;
C) Multiplicidade de parceiros sexuais;
D) Boa condição sócio-econômica;
E) Higiene íntima inadequada.
26. Sobre a Tuberculose é incorreto afirmar:

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
24. Sobre o aleitamento materno, é correto orientar a mãe
que:
A) A composição do leite é diferente no início e no final da
mamada. No início da mamada contém mais constituintes
hidrossolúveis como: vitaminas, minerais, carboidratos,
proteínas, enzimas e hormônios. À medida que vai
mamando e no final da mamada, o leite é mais rico em
gorduras e vitaminas lipossolúveis e, por isso, tem mais

A) A BCG é uma forma de prevenção das formas mais
graves da doença.
B) É transmitida por gotículas aerossóis com a doença
tuberculose ativa nos pulmões quando a pessoa tosse, fala,
espirra ou cospe.
C) A baciloscopia é uma exame realizado com o escarro do
paciente suspeito de ser vítima de tuberculose, colhido em
um pote estéril. O exame deve ser feito pela manhã, com o
paciente ainda em jejum.
D) A prova tuberculínica, isoladamente é uma das formas
de diagnóstico da doença.
E) A rifampicina, droga utilizada no tratamento da
tuberculose, interfere na ação dos contraceptivos orais.
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27. Marque a alternativa CORRETA.
A) Não devemos notificar a simples suspeita da doença.
B) Notificação negativa funciona como indicador de
eficiência do sistema de informações.
C) Notificação é a comunicação da ocorrência de
determinada doença ou agravo à saúde. É feita à
autoridade sanitária somente por profissionais de saúde.
D) Coleta de dados, promoção das ações de controle e
avaliação são as únicas funções da vigilância
epidemiológica.
E) Toda e qualquer suspeita de doença deve ser
imediatamente notificada às autoridades competentes por
qualquer pessoa, pois a notificação não é tarefa exclusiva
dos profissionais da área da saúde.
28. Diante de um surto epidêmico de uma doença “X” e,
para interromper a cadeia de transmissão da doença, a
Vigilância Epidemiológica recomendou exterminar um tipo
especial de caramujo. A doença em questão é:
A) leptospirose.
B) oncocisticercose.
C) filariose.
D)) esquistossomose.
E) peste bubônica.
29. Os distúrbios depressivos e de natureza bipolar são dois
tipos de transtorno de:
A) humor
B) conduta
C) pensamento
D) personalidade
E) Delírio.

32. Um senhor com 66 anos viajará para uma área
endêmica de febre amarela, e não está imunizado contra a
referida doença. A enfermeira que o atendeu em Sucupira
informou-lhe que deverá proceder da seguinte maneira:
A) procurar o serviço da rede básica de saúde para tomar a
vacina dez dias antes da viagem.
B) evitar a imunização pois a vacina é contra-indicada para
indivíduos com mais de 60 anos.
C) dirigir-se ao serviço de saúde da cidade de destino para
obter informações acerca da vacinação contra a doença.
D) imunizar-se cinco dias antes da viagem e tomar uma
dose de reforço após um mês, caso permaneça na área
endêmica.
E) tomar a vacina na cidade de destino da sua viagem
imediatamente após a sua chegada.
33. O nascimento de um bebê prematuro pode estar
associado às seguintes condições maternas, EXCETO:
A) Desnutrição materna e ausência de assistência pré-natal
relacionada à baixa condição sócio-econômica.
B) Idade materna (menor de 16 anos ou maior de 35 anos).
C) Adequadas orientações sobre o parto durante a
gestação.
D) Gestações múltiplas e gestações consecutivas com
intervalo reduzido entre os partos.
E) Patologia da gestação: DHEG, placenta prévia, excesso
de líquido amniótico, malformações, traumatismos uterinos
e infecção do líquido amniótico.
34. É exemplo clássico de agravo à saúde do trabalhador:

30. Assinale a alternativa incorreta, com relação às fases do
planejamento em enfermagem:

A) dengue em agentes comunitários de saúde.
B) silicose em técnicos em informática.
C) anemia aplástica em farmacêuticos.
D) obesidade em cozinheiros.
E) LER em cabeleireiras.

A) Conhecimento do sistema como um todo e determinação
dos objetivos.
B) Estabelecimento de prioridades, seleção dos recursos
disponíveis.
C) Estabelecimento de um plano operacional e
desenvolvimento.
D) Processo de seleção e recrutamento de pessoal.
E) Entrevista, plano operacional e delimitação dos objetivos.

35. O atendimento pré-hospitalar do paciente com
transtorno mental apresenta alguns fatores adversos tais
como: a falta de um ambiente protegido, a exposição das
ações envolvidas ao público leigo, a falta de estrutura
adequada e a maior possibilidade de se defrontar com
pacientes em surtos agudos e graves. A assistência de
enfermagem adequada a esse tipo de paciente deve
considerar que:

31. 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) nesse tipo de atendimento, o levantamento da história do
paciente não é tão importante, e não há tempo para ouvi-lo,
pois estão envolvidos riscos aos profissionais.
B) a contenção física deve ser usada em todos os pacientes
com transtornos mentais, pois colocam em risco a si e aos
demais envolvidos.
C) dependendo do local, do porte físico e do estado
psíquico do paciente, a presença de três profissionais para
realizarem a abordagem e a contenção física é o número
ideal.

A) dengue
B) meningite
C) leptospirose
D) rubéola
E) Febre amarela.
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D) apesar de haver o profissional médico nas unidades de
suporte avançado, não se deve administrar fármacos que
provoquem o controle do estado alterado do paciente, pois
pode haver efeitos colaterais.
E) prevendo esse tipo de ocorrência, os profissionais de
enfermagem devem levar faixas de contenção, prancha de
imobilização, avaliar o local e as circunstâncias em que o
paciente se encontra e já se posicionarem em semicírculo.

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

CONHECIMENTOS LOCAIS
40. Assinale a alternativa incorreta.
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

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.
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