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QUESTÕES DE 01 A 10 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir foi extraído da obra O Abolicionismo, 
escrita pelo diplomata Joaquim Nabuco à época da es-
cravidão no Brasil. Leia-o atentamente para responder 
as próximas questões.

“No princípio da nossa colonização, Portugal descar-
regava no nosso território os seus criminosos, as suas 
mulheres erradas, as suas fezes sociais todas, no 
meio das quais excepcionalmente vinham emigrantes 
de outra posição. No século XVI ou XVII o espírito de 
emigração não estava bastante desenvolvido em Por-
tugal para mover o povo, como desde o fim do século 
passado até hoje, a procurar na América portuguesa o 
bem-estar e a fortuna que não achava na Península. 
Os poucos portugueses que se arriscavam a atraves-
sar o oceano à vela e a ir estabelecer-se nos terre-
nos incultos do Brasil, representavam a minoria dos 
espíritos aventureiros, absolutamente destemidos, in-
diferentes aos piores transes na luta da vida, minoria 
que em Portugal, hoje mesmo, não é grande e não 
podia sê-lo, há dois ou três séculos. Apesar de se ha-
ver estendido pelo mundo todo o domínio português 
à América do Sul, à África ocidental, austral e orien-
tal, à Índia e até à China, Portugal não tinha corpo, 
nem forças, para possuir mais do que nominalmente 
esse imenso império. Por isso, o território do Brasil foi 
distribuído entre donatários sem meios, nem capitais, 
nem recursos de ordem alguma, para colonizar as 
suas capitanias, isto é, de fato entregue aos jesuítas. 
A população européia era insignificante para ocupar 
essas ilimitadas expansões de terra, cuja fecundida-
de a tentava. Estando a África nas mãos de Portugal, 
começou então o povoamento da América por negros; 
lançou-se, por assim dizer, uma ponte entre a África 
e o Brasil, pela qual passaram milhões de africanos, 
e estendeu-se o hábitat da raça negra das margens 
do Congo e do Zambeze às do São Francisco e do 
Paraíba do Sul. A africanização do Brasil pela escra-
vidão é uma nódoa que a mãe-pátria imprimiu na sua 
própria face, na sua língua, e na única obra nacional 
verdadeiramente duradoura que conseguiu fundar. Se 
Portugal tivesse tido no século XVI a intuição de que 
a escravidão é sempre um erro, e força bastante para 
puni-la como crime, o Brasil não se teria tornado no 
que vemos; seria ainda talvez uma colônia portugue-
sa, mas estaria crescendo sadio, forte e viril como o 
Canadá e a Austrália”. 

(Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, assinale a al-
ternativa correta.

a) O autor apresenta uma síntese histórica para refletir 
sobre a origem e os efeitos da escravidão no Brasil.
b) Para o autor, o modelo de colonização seguido por 
Portugal é a principal razão do progresso brasileiro em 
sua época.

c) Devido ao escravismo adotado no Brasil, no Canadá 
e na Austrália, essas nações enfrentavam dificuldades 
em seu desenvolvimento.
d) O argumento central do autor é que Portugal pos-
suía todas as condições para povoar completamente 
suas colônias, sem recurso à escravidão.
___________________________________________
02. No início do texto, o autor afirma que, no princípio 
da colonização, Portugal descarregava em nosso terri-
tório “as suas fezes sociais”. Marque a alternativa que 
indica uma figura de linguagem empregada pelo autor 
nesse trecho.

a) Eufemismo.
b) Metáfora.
c) Onomatopeia.
d) Pleonasmo.
___________________________________________

03. De acordo com Joaquim Nabuco, em certa época, 
“o espírito de emigração não estava bastante desen-
volvido em Portugal”. Em relação ao termo “emigra-
ção”, pode-se afirmar que:

a) possui sentido idêntico ao da palavra “imigração”.
b) seu prefixo indica movimento migratório para fora.
c) trata-se de uma forma arcaica do substantivo “imi-
gração”.
d) não está de acordo com regras do Novo Acordo Or-
tográfico.
___________________________________________

04. Analise as alternativas a seguir e marque a que in-
dica APENAS palavras proparoxítonas que aparecem 
no texto.

a) colonização - território - criminosos - mulheres.
b) excepcionalmente - emigrantes - fortuna - Península.
c) português - nominalmente - população - fecundida-
de.
d) século - espíritos - donatários - África.
___________________________________________

05. A certa altura do texto, o autor emprega o adjetivo 
“européia”. Tendo-se em consideração as normas do 
Novo Acordo Ortográfico, a grafia dessa palavra, como 
aparece no texto, estaria:

a) correta, dado que é facultativo assinalar com acento 
agudo a sílaba tônica das palavras paroxítonas.
b) incorreta, pois não se acentuam as chamadas pro-
paroxítonas aparentes, isto é, que apresentam ditongo 
na sílaba tônica.
c) incorreta, pois não se acentuam graficamente os di-
tongos representados por ei e oi da sílaba tônica das 
palavras paroxítonas.
d) correta, pois as palavras paroxítonas são em geral 
acentuadas graficamente, com raríssima exceções na 
língua portuguesa._________________________________________
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06. Em relação à oração “começou então o povoa-
mento da América por negros”, marque a alternativa 
que indica a função sintática exercida nela pelo termo 
“povoamento”.

a) Objeto direto.
b) Objeto indireto.
c) Núcleo do sujeito.
d) Verbo transitivo direto.
___________________________________________
07. O autor do texto afirma que o povoamento da Amé-
rica por negros se iniciou quando a África estava “nas 
mãos de Portugal”. Nesse caso, o autor se vale de 
linguagem figurada, que pode ser categorizada como:

a) sarcasmo ou ironia.
b) hipérbole ou eufemismo.
c) perífrase ou antonomasia.
d) prosopopeia ou personificação.
___________________________________________
08. Em relação aos primeiros portugueses que se 
aventuraram a atravessar o oceano rumo ao Brasil, o 
autor afirma que eram “indiferentes aos piores transes 
na luta da vida”. Nesse contexto, a palavra “transes” 
carrega o sentido de:

a) êxito.
b) júbilo.
c) exultação.
d) contratempo.
___________________________________________
09. O autor do texto argumenta que “a africanização 
do Brasil pela escravidão é uma nódoa que a mãe-pá-
tria imprimiu na sua própria face”. Dentre as opções 
a seguir, identifique a que contém uma palavra que 
poderia substituir no texto a palavra “nódoa”, sem pre-
juízo ao sentido pretendido pelo autor.

a) auréola.
b) láurea.
c) mácula.
d) pompa.
___________________________________________
10. Ao se reportar às origens históricas da escravidão 
do Brasil, Joaquim Nabuco faz referência ao Congo 
e ao Zambeze. Embora não mencione diretamente, 
está implícito no texto que esses nomes próprios di-
zem respeito a:

a) rios africanos.
b) países africanos.
c) navios negreiros.
d) etnias de escravos.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 20 - 
MATEMÁTICA

11. Em 2013, 15% da população brasileira maior de 
18 anos fumava. Desse total, 62% eram homens. Qual 
porcentagem representa a quantidade de homens fu-
mantes em relação à população brasileira maior de 18 
anos?

a) 4,7%
b) 7,7%
c) 9,3%
d) 11,3%
___________________________________________
12. Assinale a alternativa que apresenta o número 
0,0064 escrito como fração irredutível.

a)  4
    625
b)   1
     64
c) 625
      4
d) 13
    32
___________________________________________
13. A função                  atribui, a cada número real, a 
metade de seu triplo. Assinale a alternativa que apre-
senta a lei de formação dessa função.

a) ƒ (x) =  1 + 3x
               2
b) ƒ (x) = 2x
               3
c) ƒ (x) = 3x
               2
d) ƒ (x) = 2
              3x
___________________________________________
14. Valquíria aplicou R$ 5000,00 em um banco com 
rendimento de 1% am sob um regime de juros compos-
tos para resgatar depois de 1 ano. No 8o mês, o saldo 
da aplicação de Valquíria era de R$ 5414,28. Qual será 
seu saldo no 9o mês?

a) R$ 5466,06
b) R$ 5468,42
c) R$ 5828,56
d) R$ 6091,06
___________________________________________
15. Em uma cidade, um poste de espessura despre-
zível está sustentado por dois cabos presos ao chão, 
como ilustra a figura.
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Sabendo que AB mede 6 m, que tg(30°) = √3
                                                                      3
e que tg(45°) = 1, assinale a alternativa que apresenta 
a medida de EF.

a)  1 m.
b) √3  m.
      3
c)  2√3 m.
      3
d) 2√3 m.
___________________________________________

16. As cooperativas de uma cidade fazem grandes lo-
tes de roupas. Para fazer esses lotes em 16 dias, são 
necessários 25 costureiros trabalhando 8 horas por 
dia. Quantos dias são necessários para que 50 costu-
reiros trabalhando com mesmo rendimento em jorna-
das de 6 horas por dia façam os mesmos lotes?

a) 6 dias
b) 10 dias
c) 15 dias
d) 24 dias
___________________________________________

17. Assinale a alternativa que apresenta o resultado 
de √18 - √2  + √128.

a) 12
b) 10√2 
c) √12
d) 144
___________________________________________
18.      Seja                      uma função definida por 

ƒ (x) = - 7 + 12x . Qual é o valor de ƒ (1) + ƒ (-2)?

a) -26
b) -19
c) -12
d) 36
___________________________________________

19. No Brasil, utiliza-se unidades de medidas padroni-
zadas para diversas grandezas. Assinale a alternativa 
que apresenta unidades de medida de comprimento, 
área de superfície e volume nessa ordem.

a) metro (m), metro quadrado (m2) e metro cúbico (m3).
b) metro (m), decâmetro (dam) e centímetro (cm).
c) metro cúbico (m3), metro (m) e decâmetro (dam).
d) metro (m), metro quadrado (m2) e litro (l).
___________________________________________

20. Tito escolheu dois números naturais, m e n, para 
estudar as relações entre eles. Observou que o qua-
drado de m é igual ao sucessor de n. Observou tam-
bém que o dobro de m é igual ao sucessor de n. Qual 
o valor de m + n?

a) -1
b) 4
c) 5
d) 8
___________________________________________

QUESTÕES DE 21 A 40 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. “Ocorrência de casos de uma doença com incidên-
cia maior do que a esperada para uma região geográfi-
ca e períodos determinados” é a definição de:

a) Endemia
b) Epidemia
c) Pandemia
d) Caso esporádico
___________________________________________
22. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como 
estratégia para cuidado integral e direcionado às ne-
cessidades de saúde da população. Cabe à gestão 
municipal articular e criar condições para que a refe-
rência aos serviços especializados ambulatoriais seja 
realizada preferencialmente pela Atenção Básica, sen-
do de sua responsabilidade, EXCETO:

a) Ordenar o fluxo das pessoas nos demais pontos de 
atenção da RAS.
b) Gerir a referência e contra referência em outros pon-
tos de atenção.
c) Estabelecer relação com os especialistas que cui-
dam das pessoas do território.
d) Gerir todos os ambulatórios de especialidade.
___________________________________________

23. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença 
cujo rastreamento deve ser iniciado aos 25 anos, se 
sexarca presente, e mantido até os 64 anos é:

a) Câncer de Mama
b) Câncer de Colo de Útero
c) Câncer Colorretal
d) Câncer de Próstata
___________________________________________

24. Idoso de 85 anos tem diagnóstico de Doença de 
Parkinson, com sintomas motores moderados. Qual é 
a medicação mais indicada para o tratamento da pato-
logia?
a) Levodopa
b) Penicilina cristalina
c) Donepezila
d) Haloperidol
___________________________________________



4

25. Em relação ao financiamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS), proposto pela Lei Nº 8080/90, é INCOR-
RETO afirmar que:

a) O orçamento da seguridade social destinará ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a re-
ceita estimada, os recursos necessários à realização 
de suas finalidades, previstos em proposta elaborada 
pela sua direção nacional, com a participação dos ór-
gãos da Previdência Social e da Assistência Social, 
tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
b) São consideradas outras fontes os recursos prove-
nientes de ajuda, contribuições, doações e donativos 
entre outros.
c) As atividades de pesquisa e desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico em saúde serão financiadas pelas 
universidades, sem previsão de recursos do SUS.
d) As receitas geradas no âmbito do SUS serão cre-
ditadas diretamente em contas especiais, movimenta-
das pela sua direção, na esfera de poder onde forem 
arrecadadas.
___________________________________________
26. Ao se excluir falha de tratamento ou superinfec-
ção, a situação em que paciente com HIV/AIDS, den-
tro de quatro a oito semanas após o início da Terapia 
Antirretroviral (TARV), apresenta resposta inflamatória 
exacerbada, com piora de doença já reconhecida ou 
surgimento de nova manifestação clínica, é, mais pro-
vavelmente:

a) Janela imunológica
b) Síndrome de Reconstituição Imune
c) Síndrome Retroviral Aguda
d) Lipodistrofia
___________________________________________
27. Assinale alternativa CORRETA de ações realiza-
das pelo médico, na função de auditor:

a) O médico, na função de auditor, tem o direito de 
acessar, in loco, toda a documentação necessária, 
sendo-lhe permitida retirada de cópias dos prontuários 
da instituição.
b) O médico, na função de auditor, poderá acompa-
nhar procedimentos no paciente com ou sem autoriza-
ção do mesmo e/ou do seu médico assistente.
c) O médico, na função de auditor, deve aplicar as 
devidas medidas punitivas ao médico assistente ou 
instituição de saúde, quando sua avaliação expuser 
incorreções. 
d) O médico, na função de auditor, não deverá propor 
ou intermediar acordos entre as partes contratante e 
prestadora que visem restrições ou limitações ao exer-
cício da Medicina, bem como aspectos pecuniários.
___________________________________________

28. Na avaliação da qualidade de testes clínicos, a pro-
babilidade condicional Especificidade é definida como:

a) Habilidade de o teste identificar corretamente os que 
têm a doença, entre todos indivíduos doentes.
b) Probabilidade de um determinado resultado em al-
guém com a doença dividida pela probabilidade do 
mesmo resultado em alguém sem a doença.
c) Probabilidade de um teste diagnóstico identificar 
corretamente os indivíduos que  não têm a doença, en-
tre os não doentes.
d) Relação entre a probabilidade de um evento ocorrer 
no grupo exposto e o grupo não exposto ao risco es-
tudado. ___________________________________________
29. Para determinados agravos ou doenças comporem 
as Doenças de Notificação Compulsória, é necessário 
que cumpram os seguintes critérios, EXCETO:

a) Magnitude 
b) Potencial de disseminação 
c) Vulnerabilidade
d) Equidade___________________________________________
30. Assinale a alternativa que contenha APENAS Do-
enças de Notificação Compulsória SEMANAL:

a) Esquistossomose, Hanseníase, Tuberculose.
b) Tuberculose, Tétano Acidental, Sarampo.
c) Sarampo, Intoxicação Exógena por agrotóxico, Han-
tavirose.
d) Infecção por HIV, Cólera, Coqueluche.___________________________________________
31. Todas as medidas de precaução e isolamento têm 
como característica evitar a transmissão nosocomial 
de doenças. Qual deve ser o isolamento CORRETO, 
prescrito pelo médico, para um paciente com Herpes 
Zoster disseminada?

a) Precaução para transmissão por contato.
b) Precaução para transmissão aérea.
c) Precaução para transmissão por gotículas.
d) Precaução padrão.___________________________________________
32. Em auditoria, quando da verificação da prestação 
dos serviços de saúde, e observadas situações impró-
prias/irregulares deverão ser examinadas, para efeito 
de aplicação de glosas. Assinale alternativa CORRETA 
quando a aplicação de glosa deverá ser parcial e não 
glosa total:

a) Ausência de Boletim Cirúrgico ou dados insubsisten-
tes de Boletins Anestésicos e/ou cirúrgicos para com-
provar o ato cirúrgico.
b) Atos profissionais realizados simultaneamente no 
mesmo hospital ou em hospitais diferentes pelo mes-
mo profissional.
c) Cobrança de diária de UTI superior aos dias em que 
o paciente esteve internado na referida unidade.
d) Emissão de Autorização de Internação Hospitalar 
(AIH) em pacientes fictícios._________________________________________
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33. De acordo com a Classificação de Schilling (1984) 
para doenças relacionadas ao trabalho, assinale a al-
ternativa INCORRETA:

a) O Grupo II é composto por doenças em que o tra-
balho pode ser um fator de risco contributivo, mas não 
necessário.
b) Intoxicação por Chumbo e Silicose são classifica-
das como Categoria I de Schilling.
c) O Grupo I é composto por doenças em que o traba-
lho é provocador de um distúrbio latente ou agravador 
de doença preexistente.
d) São exemplos de doenças classificadas Categoria 
III: Bronquite crônica e Dermatite de contato alérgica.
___________________________________________

34. De acordo com recomendações para a prevenção 
de infecções relacionadas à assistência à saúde é 
CORRETO afirmar:

a) Para punção de cateter arterial, sugere-se, prefe-
rencialmente, a artéria femoral, devido ao risco de is-
quemia de membros ao se puncionar vasos de calibre 
menor.
b) Para a prevenção de infecção urinária, sugere-se 
evitar sondagem vesical rotineira e, caso necessite do 
uso, considerar sua retirada precoce.
c) Não há benefício de se manter a cabeceira elevada 
em pacientes já intubados, pois a via aérea está prote-
gida pela insuflação do cuff.
d) Pneumonia nosocomial é aquela que ocorre a partir 
de 6 horas de internamento, quando o microorganismo 
não parecer ter sido incubado previamente à admis-
são.
___________________________________________

35. Paciente masculino, de 18 anos, sem comorbida-
des, com quadro de febre, cefaleia, dor retrorbitária e 
mialgia busca atendimento médico. Ele não apresenta 
sinais de alarme ou choque, no entanto sua prova do 
laço positivara. Após a notificação da suspeita de den-
gue, assinale a alternativa que contenha sua classifi-
cação de risco e correspondente manejo clínico:

a) Grupo A – Hidratação oral (sem se solicitar exames 
complementares) + retorno, se sinais de alarme.
b) Grupo B – Hidratação oral (sem se solicitar exames 
complementares) + retorno, se sinais de alarme.
c) Grupo B – Hidratação oral + observação clínica no 
serviço, até o resultado do hemograma completo.
d) Grupo A – Hidratação endovenosa + exames com-
plementares + internação por 24 horas.
___________________________________________

36. Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos do Município de Campo Mourão, às pesso-
as portadoras de deficiência é assegurado o direito de 
se inscrever em concurso público para provimento de 
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a de-
ficiência de que são portadoras, para as quais serão 
reservadas:

a) 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas em cada 
cargo.
b) 10% (dez por cento) das vagas oferecidas em cada 
cargo.
c) 15% (quinze por cento) das vagas oferecidas em 
cada cargo.
d) 05% (cinco por cento) das vagas oferecidas em cada 
cargo.
___________________________________________

37. Nos termos da Lei nº 1085/97, que trata do Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município 
de Campo Mourão, é CORRETO afirmar que:

a) A investidura em cargo público ocorrerá com a no-
meação.
b) O tempo de exercício de outro cargo público exime o 
servidor do cumprimento do estágio probatório no novo 
cargo.
c) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado.
d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, 
o servidor estável ficará em disponibilidade remunera-
da proporcional ao tempo de serviço público ininterrup-
to no Município de Campo Mourão, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo, e se em estágio pro-
batório, será exonerado.
___________________________________________

38. Assinale, abaixo, alternativa que NÃO indica fal-
ta punida com pena de demissão, conforme a Lei nº 
1085/97, que trata do Regime Jurídico Único dos Ser-
vidores Públicos do Município de Campo Mourão:

a) Incontinência pública e conduta escandalosa na re-
partição
b) Ato lesivo à honra e boa fama, praticado no serviço 
contra qualquer pessoa
c) Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função 
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 
segundo grau civil.
d) Insubordinação grave em serviço.
___________________________________________
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39. A respeito do Poder Legislativo, conforme a Lei 
Orgânica do Município de Campo Mourão, assinale a 
alternativa INCORRETA.

a) A Câmara Municipal compõe-se de Vereadores elei-
tos entre cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos, pelo 
sistema majoritário, mediante pleito direto realizado si-
multaneamente em todo o País.
b) As deliberações da Câmara e de suas Comissões, 
salvo disposições em contrário prevista nesta Lei Or-
gânica, serão tomadas por maioria de votos, presente 
a maioria absoluta de seus membros.
c) Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, 
palavras e votos, no exercício do mandato e na cir-
cunscrição do Município.
d) Perderá o mandato o Vereador: que deixar de com-
parecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das 
sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou mis-
são por esta autorizada.
___________________________________________

40. Com base na Lei Orgânica do Município de Campo 
Mourão, a respeito da política urbana, é CORRETO 
afirmar que:

a) O direito de propriedade urbana não pressupõe o 
direito de construir, que deverá ser autorizado pelo Po-
der Público municipal.
b) O Plano Diretor, matéria de lei ordinária, é o instru-
mento básico da política de desenvolvimento e expan-
são urbana.
c) O Plano Diretor será elaborado com a participação 
do povo, através de emendas ao projeto de lei.
d) O Plano Diretor definirá as exigências fundamen-
tais para que a propriedade rural cumpra sua função 
social.
___________________________________________


