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

 
 

PSICÓLOGO 
 

  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 os versos seguintes 
 

A cavalgada 
Raimundo Correia  

 
A lua banha a solitária estrada... 

Silêncio!... Mas além, confuso e brando, 

O som longínquo vem-se aproximando 

Do galopar de estranha cavalgada. 

São fidalgos que voltam da caçada; 

Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando. 

E as trompas a soar vão agitando 

O remanso da noite embalsamada... 

E o bosque estala, move-se, estremece... 

Da cavalgada o estrépito que aumenta 

Perde-se após no centro da montanha... 

E o silêncio outra vez soturno desce...  

E límpida, sem mácula, alvacenta 

A lua a estrada solitária banha... 

 
 

01. Observe o primeiro e último verso do soneto. Os 
vocábulos que compõem os dois versos são os mesmos, 
ocorrendo apenas uma alteração na ordem. O poeta, em 
uma construção textual magistral, constrói textualmente 
uma modificação  
 
a) no sujeito-observador 
b) na geometria do soneto 
c) na inversão dos valores 
d) de perspectiva, para o observador 
e) de observador  
 
02. No poema, o vocábulo estrépito, em destaque (negrito 
e sublinhado), no texto, tem sentido semelhante a 
 
a) ruídos intermitentes 
b) quietação 
c) baque 
d) pancada 
e) ruído forte 
 
03. No quarto verso o vocábulo em destaque tem função 
de 
 
a) pronome substantivo relativo 
b) preposição 
c) advérbio 
d) partícula enfática 
e) conjunção 
 
04. No verso “E o bosque estala, move-se, estremece...” 
observa-se uma figura de linguagem conhecida como 
 

a) sinestesia 
b) metonímia 
c) prosopopeia  
d) paradoxo 
e) perífrase 
 
05. No décimo segundo verso, a palavra em destaque, no 
texto, dentre as alternativas seguintes, apenas não pode 
assumir o significado de 
 
a) triste 
b) funesto  
c) melancólico 
d) sorumbático 
e) taciturno 
 
06. Pelo que informa o texto, e apenas por ele, não se pode 
inferir que 
 
a) a cavalgada não era uma cavalgada comum naquela 
estrada.  
b) os fidalgos traziam instrumentos de sopro.  
c) o remanso da noite era embalsamado. 
d) a Lua se apresentava alvadia  
e) o som das trompas agitava a quietação da noite. 
 
07. Leia a sentença: 
 

O Advogado Astrobaldo Ferreira reside pertíssimo do 

Comércio Esporte Clube, em Floriano(PI). 
 

Sobre o grau do adjetivo destacado, é 
 
a) comparativo de proximidade 
b) superlativo absoluto sintético 
c) superlativo absoluto analítico 
d) superlativo absoluto analítico analítico 
e) comparativo absoluto sintético sintético   
 
08. Astrobaldo Ferreira, do alto dos seus tamancos, virou-se 
para Astrobaldozinho, que já se dirigia para a saída da 
Escola, o Colégio Industrial São Francisco de Assis, e, com 
voz de comando, bradou: 
– Não saia agora!!!  
 
A circunstância expressa pelo adjunto adverbial destacado é 
de 
 
a) negação 
b) tempo 
c) modo 
d) intensidade 
e) lugar 
 
09. O Almirante Mário Luna, conversando com amigos, 
recordando uma bela colega de infância, disse: 
 

– Ela, Ana Luzia, tinha um rosto rosado e doce. 
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Na frase do Almirante, observa-se uma figura de 
linguagem denominada de 
 
a) perífrase 
b) hipálage 
c) metonímia 
d) sinestesia 
e) assíndeto 

 
10. Nas linhas seguintes são postas quatro sentenças 
Em cada uma das sentenças, observe os termos 
destacados. 

 

(    ) Em Floriano, moro na Rua Sete.. 
(    ) O cachorro fugiu 
(    ) Astrobaldozinho é muito bom aluno 
(    ) Beijei-lhe as mãos 

 

Pondo-se, onde couber, nas lacunas acima 
1. Para adjunto adnominal 
2. Para adjunto adverbial 
3. Para aposto 
4. Para vocativo 

 
A sequência correta, se lida de cima para baixo, é 
 
a) 1 – 3 – 2 – 4 
b) 1 – 2 – 3 – 4 
c) 4 – 1 – 3 – 1  
d) 2 – 3 – 4 – 1  
e) 3 – 1 – 2 – 1  
 

INFORMÁTICA 
Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) responda 
a questão 11. 
 

 
 
11. Ao aplicar a fórmula =MÉDIA(A1:A4), na célula G4, 
teremos como resultado: 
 
a) 30 
b) 32 
c) 43 
d) 64,5 
e) 65 
 

12. 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. 
 
13. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I – NTFS é o sistema de arquivos preferencial do Windows7; 
II – EXT2 é um exemplo de sistema de arquivo do Linux; 
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. 
 
14. Analise as afirmativas abaixo sobre o POWERPOINT 
2010: 
I – O botão Testar Intervalos  
está localizado na guia Exibição; 
 
 

 
II – O botão Transmitir Apresentação 
de Slides  tem a função de transmitir a 
apresentação de slides para 
visualizadores remotos que possam 

assisti-la em um navegador da WEB. 
 
 
 
III – A opção Ocultar Slide  está localizada 
na guia Exibição. 
 
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 I e II são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
15. Analise as afirmativas abaixo: 
 
I – Intranet é um espaço restrito a determinado público, 
utilizado para compartilhamento de informações restritas, 
que pode ser acessado por senhas e logins; 
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II – URL (Uniform Resource Locator) é o endereço 
alfanumérico de um site; 
III – DNS (Domain Name System) é um protocolo usado 
para transferir arquivos pela Internet. 
 
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 I e II são verdadeiras; 
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 

LOCAIS 
 

16. Assinale a alternativa correta, sobre o Estatuto do 
Idoso. 
“Segundo o Estatuto do Idoso, discriminar pessoa idosa, 
impedindo ou dificultando seu acesso a operações 
bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar 
ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao 
exercício da cidadania, por motivo de idade:”  
 
a) É passível de pena com reclusão de 2 (dois) a 6 (seis) 
meses.  

b) É passível de pena com reclusão de 1 (mês) a 2 (dois) 
anos. 

c) É passível de pena com reclusão de 3 (meses) a 2 
(dois) anos. 

d) É passível de pena com reclusão de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano e multa. Podendo a pena ser aumentada de 1/3 
(um terço) se a vítima se encontrar sob os cuidados ou 
responsabilidade do agente.  

e) Não configura-se crime, portanto não existe pena 
prevista em Lei.  
 
17. Considerando o que diz o Estatuto do Idoso, podemos 
afirmar que: 
 
I. A família, a sociedade deve garantir ao idoso o acesso 
aos bens culturais, participação e integração na 
comunidade 
II. O idoso deve ter liberdade e autonomia. 
III. A família, a sociedade e o Estado têm dever de 
amparar o idoso, garantido-lhe o direito de vida. 
IV. Os filhos maiores têm o dever de amparar os pais 
somente em caso de carência. 
 
a) Somente os itens I e III estão corretos. 
b) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
c) Todos os itens estão corretos. 
d) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
e) Somente os itens II e IV estão corretos. 
 
18. De acordo com as afirmativas abaixo: 
 
I - Multidisciplinaridade  

II- Transdisciplinaridade  
III- Interdisciplinaridade  
 
(   ) quando existem vários profissionais atendendo o mesmo 
paciente de maneira independente  
(   ) alguns especialistas discutem entre si a situação de um 
paciente sobre aspectos comuns a mais de uma 
especialidade.  
(   ) quando as ações são definidas e planejadas em 
conjunto.  
 
Assinale a alternativa que completa a sequência:  
 

a) I – II – III.  

b) III – I – II.  

c) II – I – III.  

d) III – II – I.  
e) I – III – II 
 
19. Sobre a Psicologia Social da Saúde é correto afirmar:  
 
I - tem como características principais a atuação centrada 
em uma perspectiva coletiva e o comprometimento com os 
direitos sociais e com a cidadania;  

II - tem sua atuação baseada principalmente nos serviços de 
atenção primária à saúde, focalizando a prevenção da 
doença e a promoção da saúde;  

III - incentiva os atores sociais envolvidos para a geração de 
propostas de transformação do ambiente em que vivem;  

IV - trata-se de um processo de transformação crítica e 
democrática que potencializa e fortalece a qualidade de 
vida.  
 
Em relação as afirmações acima pode-se dizer que :   
 
a) estão todas corretas.  
b) estão todas incorretas.  

c) apenas três estão corretas.  

d) apenas duas estão corretas. 

e) apenas uma está correta.  

20. De acordo com os direitos fundamentais da criança e do 
adolescente, conforme preceituam os termos da Lei no 
8069/90, assinale a alternativa incorreta. 

a) A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se 
deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de 
manutenção da criança ou adolescente na família natural ou 
extensa. 

b) As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que seus direitos forem ameaçados ou 
violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, 
por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável ou em 
razão de sua conduta. 

c) Dentre os princípios a serem adotados pelas entidades 
que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou 
institucional estão o atendimento personalizado e em  
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pequenos grupos, e o não desmembramento de grupos de 
irmãos. 

d) Constituem diretrizes da política de atendimento a 
crianças e adolescentes a federalização do atendimento e 
a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional 
dos direitos da criança e do adolescente, órgãos delibera-
tivos e controladores das ações em todos os níveis. 

e) É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em 
hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo 
se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. 

21. No campo das inter-relações familiares, a separação 
conjugal constitui um evento que vem causar tensões e 
conflitos, em particular para os filhos. 

Sobre isso, é correto afirmar: 

a) O modo pelo qual a criança percebe e responde à 
vivência da separação dos pais independe de elementos 
como sua idade, sexo, nível de conflito parental, arranjo de 
cuidados alternativos e seu próprio desenvolvimento 
cognitivo. 

b) As perdas associadas ao distanciamento emocional dos 
pais em consequência da separação e mudanças 
efetuadas no cotidiano e nas redes de apoio constituem-se 
em significativas fontes de sofrimento para a criança. 

c) A intervenção profissional do psicólogo em casos de 
separação conjugal pode buscar identificar as condições 
de vulnerabilidade e de proteção, mas nunca propor 
recursos de enfrentamento da situação para os atores 
sociais envolvidos na situação conflituosa. 

              d) Os conflitos que motivam a separação dos casais ficam 
solucionados quando se concretiza o divórcio e se 
estabelecem as regras de guarda compartilhada, 
assegurando aos filhos a permanência da qualidade do 
vínculo parental com ambos os pais. 

e) Crianças com pais separados não são capazes de 
desenvolver boa saúde psíquica, mesmo quando o 
divórcio significar a contenção dos conflitos entre os 
cônjuges e aquele que estiver com a guarda conseguir 
lhes proporcionar um ambiente positivo de cuidado. 

22. No Código de Ética Profissional do Psicólogo estão 
definidas diretrizes para a formação e as ações do 
profissional. Identifique as afirmativas corretas em relação 
aos princípios fundamentais que regem a profissão. 

I. O psicólogo contribuirá para a eliminação de quaisquer 
formas de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 
II. O psicólogo atuará com responsabilidade social, por 
meio da análise crítica e histórica da realidade política, 
econômica, social e cultural. 
III. O psicólogo garantirá que o exercício profissional seja 
efetuado sob quaisquer circunstâncias, pois o foco é 
atender às demandas psicológicas da clientela. 

IV. O psicólogo clínico, exclusivamente, trabalhará visando 
promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das 
coletividades. 

 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas. 

a) São corretas apenas as afirmativas I e II. 

b) São corretas apenas as afirmativas II e III. 

c) São corretas apenas as afirmativas II e IV. 

d) São corretas apenas as afirmativas III e IV. 

e) São corretas apenas as afirmativas I e III. 
 

23. Sobre o Código de Ética do Psicólogo, ao profissional de 
Psicologia compete: 
 
( ) Em caso de quebra de sigilo previsto pelo Código de 
Ética, o psicólogo pode fornecer todas as informações 
necessárias ao juiz. 
( ) As atividades clínicas dos profissionais de saúde mental 
na atenção básica à saúde incluem a psicoterapia individual 
e grupal, o acompanhamento terapêutico, os grupos 
operativos com gestantes, crianças obesas, tabagistas, 
entre outros, a visita domiciliar. 
( ) O psicólogo deverá exercer seu posicionamento crítico e 
consonante com os demais princípios do Código de Ética 
profissional, ficando isento de considerar as relações de 
poder nos contextos de sua atuação e os impactos dessas 
relações sobre suas atividades profissionais. 
 
( ) O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja 
efetuado com dignidade, abdicando sempre a situações em 
que a Psicologia esteja sendo usada como instrumento de 
persuasão. 
( ) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 
promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 
integridade do ser humano, apoiado nos valores que 
embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 
 
a) F, V, F, V, V. 
b) F, F, V, V, F. 
c) V, V, V, V, F. 
d) F, V, V, V, F. 

e) F, V, F, V, F. 
 

24. Segundo Jean Piaget, no período pré-operatório ocorre 
o aparecimento:  
 
a) Da Percepção; 
b) Do Senso de justiça; 
c) Do Egocentrismo; 
d) Da Linguagem. 
e) Nenhuma das Alternativas Acima. 
 
25. Qual teórico da psicologia do desenvolvimento e da 
aprendizagem defendia que “a história da sociedade e do 
desenvolvimento do homem caminham juntas”? 
 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 




 

Poção de Pedras – MA (Prova de Psicólogo) 
7 

a) FREUD; 
b) PIAGET;  
c) PAVLOV. 
d) VIGOTSKI; 
e) Nenhuma das Alternativas Acima. 
 

26.  Segundo as teorias do desenvolvimento cognitivo de 
Piaget, assinale a alternativa correta. 
 

I. O progresso de um estágio para outro não é um 
processo que depende da maturação da criança e nem de 
sua interação com o mundo que a cerca.  
II. O progresso de um estágio para outro é um processo 
que depende da maturação da criança e de sua interação 
com o mundo que a cerca. 
III. O progresso de um estágio para outro independe da 
maturação da criança, mas depende de sua interação com 
o mundo que a cerca. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Somente o item III está correto. 
d) Somente os itens I e II estão corretos. 
e) Todos os itens estão incorretos. 
 
27. Marque a alternativa INCORRETA de acordo com o 
Código de Ética do Psicólogo: 
 

a) Lembrar que o agir ético é o pensar bem e 
honestamente como uma ressonância de um mundo 
individual e pessoal, mas exige ao mesmo tempo que a 
consciência, que é uma síntese ativa e em perpétua 
realização, se manifeste de modo explícito através de 
ações claras e visíveis. 
b) Abrir espaço para a discussão, pelo psicólogo, dos 
limites e interseções relativos aos direitos individuais e 
coletivos, questão crucial para as relações que estabelece 
com a sociedade, os colegas de profissão e os usuários ou 
beneficiários dos seus serviços. 
c) Contemplar a diversidade que configura o exercício da 
profissão e a crescente inserção do psicólogo em 
contextos institucionais e em equipes multiprofissionais. 
d) Valorizar os princípios fundamentais como grandes 
eixos que devem orientar a relação do psicólogo com a 
sociedade, a profissão, as entidades profissionais e a 
ciência, pois esses eixos atravessam todas as práticas que 
demandam uma contínua reflexão sobre o contexto social 
e institucional. 
e) Estimular reflexões que considerem a profissão como 
um todo e não em suas práticas particulares, uma vez que 
os principais dilemas éticos não se restringem a práticas 
específicas e surgem em quaisquer contextos de atuação. 
 
28. Marque a alternativa correta sobre entrevista 
psicológica: 
 

a) é feita por razões estatísticas ou para cumprir 
obrigações regulamentares de uma instituição ou 
concepção de trabalho clínico e, nesses casos, pode ser 
executada pelo auxiliar do consultório. 

b) há uma previsibilidade dos dados necessários, o que leva 
a considerar toda a contribuição do paciente como supérfluo 
ao trabalho realizado, mas que deve ser tolerada por 
cortesia profissional. 
c) tem por finalidade a compilação de dados, e o paciente 
fica reduzido a um mediador entre sua enfermidade, sua 
vida e seus dados por um lado, e o psicólogo por outro. 
d) ocorre para a solicitação de assistência técnica ou 
profissional, que pode ser prestada ou satisfeita de formas 
diversas por diferentes profissionais, entre eles, o psicólogo. 
e) é a relação na qual um dos integrantes deve procurar 
saber o que está acontecendo e buscar a realização dos 
objetivos desta, que depende desse saber e da atuação de 
acordo com esse saber. 
 
29. Sobre as consequências do processo psicoterapêutico 
em geral, pode-se afirmar que ocorre mudança nas 
seguintes áreas, EXCETO:  
 
a) Pessoa e vida do paciente. 
b) Pessoa e vida do psicoterapeuta. 
c) Sistemas de valores e crenças a sua volta. 
d) Abordagem utilizada que é mais eficiente que outra. 
e) Organização ou na comunidade da qual eles fazem parte. 
 

30. Assinale a alternativa correta: 
 
a) o processo psicodiagnóstico é a seleção e utilização de 
instrumentos de exame psicológico. 
b) o processo psicodiagnóstico é o levantamento 
quantitativo e qualitativo dos dados. 
c) o processo psicodiagnóstico é o levantamento dos 
motivos da consulta e definição das hipóteses iniciais. 
d) o processo psicodiagnóstico é a integração de dados e 
informações e formulação de inferências. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
31. Qual o teste o em que o sujeito é induzido a revelar seu 
mundo privado, expressando o que vê ou considera nos 
estímulos oferecidos: 
 
a) objetivos. 
b) subjetivo 
c) conhecimento. 
d) projetivos. 
e) situacionais. 
 
32. “organização psicótica da personalidade que engloba, 
além do delírio de perseguição, a erotomania, o delírio de 
ciúmes e o delírio de grandeza”  
Marque a alternativa que corresponde às descrições acima: 
 
a) Surto. 
b) Paranoia. 
c) Histeria. 
d) Fobia. 
e) Neurose de Angústia. 
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33. Marque a alternativa correta sobre Transtorno Bipolar: 
 
a) se inicia mais frequentemente no final da idade adulta. 
b) os episódios depressivos costumam ser mais longos 
que os maníacos. 
c) há, obrigatoriamente, a presença de ao menos três 
episódios maníacos. 
d) estabilizadores de humor são as drogas de escolha, 
sendo o principal o antidepressivo. 
e) o prognóstico é melhor quando o primeiro episódio é 
maníaco e alterna crises maníacas. 
 
34. Marque a alternativa correta sobre as atitudes de um 
entrevistador clínico, em seu primeiro encontro com o 
paciente: 
 
a) promessa de resolução do sintoma. 
b) receptividade, parcialidade e investigação das causas 
do sintoma. 
c) receptividade, imparcialidade e delimitação do contrato. 
d) resposta aos anseios direcionados ao entrevistador. 
e) empatia e investigação das causas do sintoma. 
 
35. A análise da função psíquica pensamento é dividida 
em três aspectos, assinale a  alternativa correta: 
 
a) Curso, forma e conteúdo. 
b) Acelerado, estável e intermitente. 
c) Positivo, negativo e neutro. 
d) Psíquicos, mentais e comportamentais. 
e) Curso, estável e neutro. 
 
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  
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