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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÃO DE PEDRAS - MA 
Concurso Público para o Provimento do cargo de 

 
 

MONITOR PETI 
 

  LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 

1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala. 

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame.  

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

o seu caderno de questões.  

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como 

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação. 

6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma. 

7)  No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 

preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:  

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão. 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 

com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame. 

........................................................................................................................................................................................................

. 

 FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO: ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto seguinte 

O fio de bigode  

Ruy Castro  

RIO DE JANEIRO - Há dias, as agências de 

notícias deram trechos de uma entrevista da cantora 

Amanda Lear, ex-amante do pintor catalão Salvador 

Dalí (1904-1989), a uma revista francesa. Nela, 

Amanda conta que, certa vez, Dalí vendeu um fio de 

seu exclusivo bigode encerado a Yoko Ono, sra. John 

Lennon. Só que era um fio falso.  

Na verdade, era uma erva seca, que Dalí disse a 

Amanda para pegar no jardim e acomodar numa fina 

embalagem, para tapear Yoko. O estojo, mais o 

deslumbramento de Yoko diante de celebridades, foi 

suficiente. "A idiota pagou US$ 10 mil pelo 

'bigode'", declarou Amanda. Não revelou quando foi 

isso, mas, nos anos 70, com US$ 10 mil ainda se 

compravam chumaços inteiros do cabelo de qualquer 

celebridade. Hoje, segundo ouvi, um reles fio da 

peruca de Lady Gaga está pela hora da morte nos 

leilões internacionais.  

Na verdade, Dalí não fez aquilo só por dinheiro. 

Apesar de parceiro de Buñuel e um dos inventores do 

surrealismo, ele sempre teve um pé no real puro e 

simples. Como bom espanhol, não acreditava em 

bruxas, mas que elas existiam, existiam - era um 

homem supersticioso e tinha medo de mandinga. 

Quando Yoko lhe propôs comprar um fio de bigode, 

ele temeu que não fosse apenas por admiração pela 

sua obra - sabe-se lá o destino que ela daria àquele 

fio?  

Pelos humanos (de qualquer parte do corpo), 

misturados a moelas de coruja, aranhas sortidas, um 

ou dois sapos passados no liquidificador e um 

morcego mastigado por Ozzy Osbourne eram 

infalíveis para vários tipos de bruxaria. Para uma 

mulher como Yoko, tais ingredientes não seriam 

difíceis de conseguir. Daí, Dalí não quis correr risco. 

Em vez de ir a um espelho e cortar um fio do bigode 

com uma tesourinha, preferiu apresentar uma 

falsificação.  

Yoko não desconfiou. No passado, ela própria 

vendera um fio de seu bigode a John Lennon.  

(Folha de São Paulo: 15/12/2012) 

 

01. Segundo o texto, Salvador Dalí achava que Yoko Ono 
poderia ser  
 

a) pragmática 
b) surrealista 
c) mandingueira  
d) maquiavélica 
e) republicana 

02. Pelo que informa o texto, pode-se afirmar que 
 
a) Yoko Ono não pagou pelo fio de cabelo falso de Salvador 
Dalí. 
b) Para Dalí, Yoko Ono era uma parva 
c) Para Dali, Yoko Ono teria facilidade de adquirir aranhas 
sortidas. 
d) Dali acreditava em bruxas. 
e) Dali enganou Yoko Ono para ganhar dinheiro. 
 
03. Observe a figura seguinte, foto de cartaz encontrado em 
uma cidadezinha do interior do Piauí 
 

 
 
No texto, observa-se equívoco ortográfico.  
Da mesma forma, assinale, dentre as alternativas seguintes, 
aquela que indica palavra com erro de ortografia 
 
a) abscissa  
b) sarjeta  
c) xuxu 
d) maisena  
e) caxumba  
 
04. Segundo a classe das palavras, leia as duas colunas 
seguintes e relacione a palavra em destaque da primeira 
coluna com a segunda. 
 
I. Eu gosto é de manga rosa. 
 
 
 
 
 
 
A sequência correta é 
 
a)  4 – 3 – 2 – 1  
b)  4 – 1 – 2 – 3 
c)  4 – 2 – 1 – 3  
d) 1 – 4 – 2 – 3 
e) 3 – 4 – 2 – 1 
 
05. Astrobaldo Ferreira, advogado florianense (Floriano-PI), 
ao comentar a decisão do Ministro do STF  Joaquim 
Barbosa, condenando os acusados na Ação Penal 
conhecida como Mensalão: 
 

– O Ministro foi coerente e, além de coerente, fiel aos autos 
do processo, foi isento diante de qualquer juízo político-
partidário.   
 

1. Eu gosto é de manga rosa 
2. Eles não vindicam nada 
3. Ela pediu que apenas não a 
transfiram do lugar onde está.  
4. Uma malvadeza que te mate 
de ódio 

(   ) artigo 

(   ) pronome 

(   ) advérbio 

(   ) substantivo 
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No texto, a palavra em destaque apresenta o significado 
correto de 
 
a) gélido, frio 
b) seco 
c) imparcial, neutro 
d) duro, impessoal 
e) comum 
 
Leia o texto seguinte e responda às duas questões 
seguintes:   
 
Zé Paçoça, lá de Bacabal, tem um desafeto de nome 
Pedro, conhecido pelo codinome de Babaçu. Certo dia, 
Bastiko, amigo comum de Zé Paçoca e Pedro Babaçu, 
comentando a personalidade de Pedro Babaçu, disse para 
Zé Paçoca. 
 

– Zé, você tem suas diferenças com o Babaçu, mas ele é 
um sujeito correto, é apenas um cara de personalidade 
forte, definitivo nas suas posições.. 
 

Zé Paçoca, do alto da sua aversão ao desafeto, olhando 
por cima dos óculos, tascou: 
 

– Bastiko, larga de ser tolo. Pedro Babaçu só vai ser 
definitivo quando esticar as canelas. 
 
06. No texto, dentre as alternativas seguintes, a palavra 
em destaque – diferenças – pode ser substituída, sem 
modificação no sentido do texto, pelo vocábulo. 
 
a) desavenças  
b) incompatibilidades 
c) disputas 
d) contestações  
e) desigualdades  
 
07. Outra palavra em destaque, no texto (quando), 
manifesta circunstância de 
 
a) alternância 
b) tempo 
c) finalidade 
d) proporção 
e) consequência 
 
08. Nas alternativas seguintes, sentenças são postas com 
certa palavra/letra “a” em destaque. 
Em qual dessas sentenças a palavra/letra “a” em destaque 
leva crase? 
 
a) O marujo Astrobaldozinho chegou a terra.  . 
b) Astrobaldo dirigiu-se a ela com elogios, pois ela era 
uma ótima secretária. 
c) O atual período, época de natal e fim de ano, é propício 
a festas. 
d) O prefeito, responsável, reduziu seus gastos a metade. 
e) Eu não conheço aquela mulher 

 

09. Nas alternativas seguintes, em cada uma delas há duas 
palavras com uma sílaba em destaque. Assinale a 
alternativa na qual as duas sílabas em destaque levam 
acento. 
 
a) facil – começo 
b) Caruaru – gratuito  
c) Juiz – medio 
d) tedio – hifen 
e) polen – item      

 
10. Observe a seguinte sentença, copiada de um jornal da 
cidade de Floriano(PI): 
 

.... Na cidade de Barão de Grajaú (MA), a chuva passou 
toda a tarde caindo.... 
 

Na sentença, um vocábulo é destacado. Este vocábulo 
passa a ideia de 
 
a) uma ação cotidiana 
b) continuidade da ação 
c) desforço para a ação 
d) descerramento da ação 
e) concessão da ação. 

 
MATEMÁTICA 

 
11. Astrobaldo Ferreira, em viagem de férias à Alemanha, 
pilota uma Mercedes em uma autoban, rodovia de alta 
velocidade naquele País. Ele se desloca a 144km/h e 
verifica que demorou 12 segundos para atravessar um túnel. 
Como bom conhecedor da matemática básica, ele conclui 
que o túnel tem uma extensão próxima de 
 
a) 300m 
b) 250m 
c) 650m 
d) 480m 
e) 520m 
 
 
 
 
 
 
12. Observe a série seguinte 
     

      3, 6, 9, 12, 15. 
 

A metade da soma do 6.º com o 8.º termo é igual a 
 
a) 21 
b) 24 
c) 18 
d) 27 
e) 42 
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13. Observe a sequência numérica seguinte 
    

   2, 4, 7, 12, 19, y, z o valor de z é: 

 
a) 29 
b) 33 
c) 43 
d) 30 
e) 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Na fazenda de Astrobaldo Ferreira, ele cria gado 
(bovino) e, em determinada época do ano, ele pode 
considerar que cada boi consome a mesma quantidade de 
ração por dia. Em determinado dia, dia 30 de dezembro de 
2012, ele verifica que a ração disponível é suficiente para 
alimentar 30 bois pelo prazo de 20 dias. Mas se cinco dias 
antes de completar os 20 dias, ele pretende colocar mais 
10 bois no mesmo espaço, esta ração deve acabar antes, 
exatamente no... 
 
a) 15.º dia 
b) 16.º dia 
c) 17.º dia 
d) 18.º dia 
e) 19.º dia 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Um operário é capaz de construir uma cerca no sítio 
do Senhor Nelito em 10 dias, desde que trabalhe 8horas 
por dia. Para esse mesmo operário realizar o mesmo 
serviço em apenas 6 dias, trabalhando no mesmo ritmo, 
quantas horas ele deve trabalhar por dia?  
 
a) exatamente 12 horas por dia 
b) exatamente 13 horas por dia 
c) exatamente 14 horas por dia 
d) exatamente 13h e 50minutos por dia. 
e) próximo de 13h e 20 minutos por dia. 

 
 
 
 
 
 
 

16. Uma certa torneira enche um tanque em duas horas. Se 
você, no lugar de ligar não apenas uma torneira, mas três 
torneiras iguais à primeira, em quanto tempo você encherá o 
mesmo tanque?  
 
a) 40 minutos  
b) 45 minutos 
c) 47 minutos 
d) 52 minutos 
e) 42 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Analise a equação seguinte 
 

 (   
 

 
)    (

  

 
  )   

 

 
 

 
O valor de X é igual a 
 
a) 0,5 
b) – 1 
c) 1 
d) 1,5 
e) Um número real, mas diferente dos números acima 
postos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Uma caixa d’água tem forma de um cubo, como 150 
centímetros de aresta. Se 60% dessa caixa encontra-se com 
água, aproximadamente, quantos hectolitros de água 
existem nessa caixa d’água? 
 
a) 18 
b) 20 
c) 22 
d) 202 
e) 16 
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19. Observe a expressão seguinte 
 

      
 

Se   é igual 7, então  a soma algébrica dos algarismos do 

triplo da raiz quadrada de N é igual a 
 
a) 12 
b) 13 
c) 9 
d) 10 
e) 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Chego à loja do Veloso, em Floriano, e verifico que 
dois produtos similares têm preços diferentes. O mais caro 
custa 36% mais caro que o de preço menor. Confirmo 
meus bolsos e verifico que meu dinheiro é suficiente para 
adquirir 15 do produto de preço mais baixo. Com esse 
valor que disponho, posso comprar até quantas unidades 
do produto de preço maior? 
 
a) 9 
b) 12 
c) 8 
d) 11 
e) 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 

LOCAIS 
 

Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) 
responda a questão 21. 
 

 
 
21. Ao aplicar a fórmula =MÉDIA(A1:A4), na célula G4, 
teremos como resultado: 
 
a) 24 
b) 30 
c) 40 
d) 60 
e) 65 
 
22. Marque a alternativa correta em relação ao 
componente utilizado para ativar ou desativar os alertas 
do sistema referentes à manutenção e segurança do 
Windows 7. 
 
a) Windows defender; 
b) Windows update; 
c) Central de notificações; 
d) Central de Ações; 
e) Device stage. 
 
23. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I – NTFS é o sistema de arquivos preferencial do Linux; 
II – EXT2 é um exemplo de sistema de arquivo do Windows 
7; 
III – O sistema de arquivos é utilizado pelo Sistema 
Operacional para gerenciar a gravação e a recuperação de 
dados do dispositivo de armazenamento. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Todas afirmativas são falsas; 
e) Todas afirmativas são verdadeiras. 
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24. Assinale a alternativa correta: 
 
a) o PETI é financiado do Fundo Nacional de Assistência 
Social, com cofinanciamento de estados e municípios, com 
a participação financeira da iniciativa privada e da 
sociedade civil; 
b) o PETI é financiado das Campanhas em Prol da 
Cidadania, com cofinanciamento das Empresas de 
Responsabilidade Social; 
c) o PETI é financiado dos repasses intersetoriais, com 
cofinanciamento de organizações e entidades, dedutíveis 
do Imposto de Renda; 
d) o PETI é financiado das associações de classe e da 
sociedade civil organizada, autorizadas a captar recursos 
exclusivamente para repasse via Fundos; 
e) o PETI é financiado das cooperativas nacionais de 
ensino, com a participação financeira da iniciativa privada 
e da sociedade civil. 
 
25. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I - O sucesso do PETI depende de um amplo movimento 
de mobilização de setores, envolvendo instituições 
governamentais e não governamentais. Um pacto deve ser 
construído, com a parceria dos diversos segmentos e 
setores, constituindo-se em um instrumento de ação 
política e coletiva que assume publicamente o 
compromisso de intervir, de forma articulada, na 
prevenção e na erradicação do trabalho infantil. 
II - O PETI deve focar-se no enfrentamento ao trabalho 
infantil. 
III - Por prevenção, entende-se um conjunto de ações 
articuladas, com foco na intervenção em situações de 
vulnerabilidade social, decorrentes da pobreza, privação 
e/ou fragilização de vínculos que podem levar à ocorrência 
de trabalho infantil, entre outras violações de direitos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Todas afirmativas são falsas; 
e) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
26. Analise as afirmativas abaixo, conforme o Estatuto da 
Criança e do Adolescente;  
 
Art. 8º É assegurado à gestante, através do 
Sistema Único de Saúde, o atendimento pré e 
perinatal: 
 
I - A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de 
atendimento, segundo critérios médicos específicos, 
obedecendo-se aos princípios de regionalização e 
hierarquização do Sistema. 
II - A parturiente será atendida preferencialmente pelo 
mesmo médico que a acompanhou na fase pré-natal. 

III - Incumbe ao poder público propiciar apoio alimentar à 
gestante e à nutriz que dele necessitem. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Todas afirmativas são falsas; 
e) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
27. Analise as afirmativas abaixo, conforme o Estatuto da 
Criança e do Adolescente: 
 
Art. 10 Os hospitais e demais estabelecimentos 
de atenção à saúde de gestantes, públicos e 
particulares, são obrigados a: 
 
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de 
prontuários individuais, pelo prazo de dezesseis anos; 
II - fornecer declaração de nascimento onde constem 
necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato; 
III - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a 
permanência junto à mãe. 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
28. Analise as afirmativas abaixo, conforme o Estatuto da 
Criança e do Adolescente;  
 
Art. 16. O direito à liberdade compreende os 
seguintes aspectos: 
 
I - opinião e expressão; 
II - crença e culto religioso; 
III - brincar, praticar esportes e divertir-se. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Todas afirmativas são falsas; 
e) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
29. Analise as afirmativas abaixo, conforme a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB:  
 
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: 
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I - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 
cultura, o pensamento, a arte e o saber; 
II - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
III - respeito à liberdade e apreço à intolerância. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
30. Analise as afirmativas abaixo, conforme a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB:  
 
Art. 4º O dever do Estado com educação 
escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de: 
 
I - atendimento gratuito em creches e pré-escolas somente 
às crianças de um a seis anos de idade; 
II - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de 
cada um; 
III - oferta de ensino noturno regular, adequado às 
condições do educando. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
31. Analise as afirmativas abaixo, conforme a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB;  
 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 
proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Todas afirmativas são falsas; 
e) Todas afirmativas são verdadeiras. 
 
32. Analise as afirmativas abaixo, de acordo com os 
Parâmetros Curriculares Nacional 

 

O ensino proposto pela LDB está em função do 
objetivo maior do ensino fundamental, que é o de 
propiciar a todos formação básica para a 
cidadania, a partir da criação na escola de 
condições de 
aprendizagem para: 
 
I - o não desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 
como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e 
do cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades 
e a formação de atitudes e valores. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
33. Partindo das políticas já existentes, das 
discussões que vinham sendo feitas em torno da 
elaboração da LDB, das demandas de estados e 
municípios e tendo em vista suas prioridades, o 
Ministério da Educação, em 1995, definiu a 
melhoria da qualidade no atendimento educa-
cional às crianças de 0 a 6 anos como um dos 
principais objetivos e, para atingi-lo, apontou 
quatro linhas de ação: 
 
Com base no texto acima, marque a alternativa correta: 
 
a) incentivo à elaboração, implementação e avaliação de 
propostas pedagógicas e curriculares; 
b) promoção da formação e da valorização dos profissionais 
que atuam nas creches e nas pré-escolas; 
c) apoio aos sistemas de ensino municipais para assumirem 
sua responsabilidade com a Educação Infantil; 
d) criação de um sistema de informações sobre a educação 
da criança de 0 a 6 anos; 
e) todas as alternativas acima estão corretas. 
 
34. Analise as afirmativas abaixo, conforme as Diretrizes da 
Política Nacional de Educação Infantil: 
 
I - A Educação Infantil deve pautar-se pela indissociabilidade 
entre o politica e economia. 
II - A Educação Infantil tem função diferenciada e 
complementar à ação da família, o que implica uma 
profunda, permanente e articulada comunicação entre elas. 
III - A qualidade na Educação Infantil deve ser assegurada 
por meio do estabelecimento de parâmetros de qualidade. 
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Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
35. Analise as afirmativas abaixo, conforme as Diretrizes 
da Política Nacional de Educação Infantil: 
 
I - O processo pedagógico deve considerar as crianças em 
sua totalidade, separando suas especificidades, as 
diferenças entre elas e sua forma privilegiada de conhecer 
o mundo por meio do trabalho. 
II - As instituições de Educação Infantil devem elaborar, 
implementar e avaliar suas propostas pedagógicas a partir 
da Lei Municipal de Ensino 
III - A formação inicial e a continuada das professoras e 
professores de Educação Infantil são direitos e devem ser 
asseguradas a todos pelos sistemas de ensino com a 
inclusão nos planos de cargos e salários do magistério. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira; 
b) Apenas a afirmativa II é verdadeira; 
c) Apenas a afirmativa III é verdadeira; 
d) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
36. O Estado do Maranhão é dividido em regiões 
ecológicas. O Município de Poção de Pedras pertence a 
que região ecológica do Estado do Maranhão? 
 
a) Chapadões 
b) Pré-amazônica 
c) Cerrados 
d) Cocais 
e) Baixada 
 
37. É a extração vegetal de maior importância econômica 
para o Município de Poção de Pedras, no Estado do 
Maranhão. 
 
a) A extração da amêndoa do babaçu 
b) Madeiras - Produção de carvão vegetal 
c) Madeiras – Produção de lenha 
d) Madeiras – Madeira em toras (p/serrarias) 
e) Castanha de caju. 
 
38. Dentre as alternativas seguintes, indique qual das 
lavouras temporárias relacionadas é aquela de menor 
representação econômica para Poção de Pedras. 
 
a) Tomate 
b) Abacaxi 
c) Melancia 

d) Mandioca 
e) Feijão  
 
39. Município que, integrante da mesma Microrregião de 
Poção de Pedras, se situa a Nordeste de Poção de Pedras. 
 
a) Lago dos Rodrigues 
b) Bernardo do Mearim 
c) Satubinha 
d) Lago do Junco 
e) Peritoró 
 
40. Segundo o IBGE, sobre a altitude média do Município de 
Poção de Pedras, pode-se afirmar que 
 
a) é maior que 100m e inferior a 110m 
b) é maior que 110m e inferior a 115m 
c) é um valor acima de 120m e menor que 140m 
d) é um número menor ou igual a 100m 
e) é maior que 150m  
 







