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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. Síndrome resultante do estresse crônico no local 
de trabalho, caracterizada por sentimentos de exaus-
tão, aumento do distanciamento mental e de senti-
mentos de negativismo relacionados ao próprio traba-
lho, com consequente redução da eficácia profissional 
é a definição de:

a) Transtorno de estresse pós traumático.
b) Síndrome de Burnout.
c) Episódio depressivo moderado.
d) Síndrome de Münchausen.
___________________________________________
22. De acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hiperten-
são Arterial, são etapas para a correta realização da 
medição da Pressão Arterial, EXCETO:

a) Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm 
acima da fossa cubital.
b) Inflar rapidamente até 200mmHg em idosos e 
180mmHg em jovens. Proceder à deflação lenta 
(2mmHg/segundo).
c) Certificar-se de que o paciente não esteja com a 
bexiga cheia, não praticara exercícios há pelo menos 
60 minutos e não fumara nos 30 minutos anteriores.
d) Devem-se realizar, pelo menos, duas medições, 
com intervalo de um minuto entre elas.
___________________________________________
23. Assinale a alternativa que compreenda a ORDEM 
DECRESCENTE de Radiopacidade das seguintes es-
truturas na Radiografia convencional:

  I - Metal
  II - Gordura
  III - Osso
  IV - Ar

a) I – III – II - IV
b) I – II – III - IV
c) IV – II – III - I
d) III – II – IV – I
___________________________________________
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24. Sobre o Sarampo, assinale a alternativa CORRE-
TA:

a) Doença bacteriana, infecciosa aguda, potencial-
mente grave, transmissível, extremamente contagiosa.
b) Manchas de Koplik são patognomônicas e se carac-
terizam por eritema difuso, puntiforme, vermelho vivo, 
sem solução de continuidade, poupando a região pe-
rioral e áspero.
c) É uma doença de Notificação Compulsória Sema-
nal.
d) O exantema característico é maculopapular morbili-
forme cefalocaudal.
___________________________________________
25. Assinale a alternativa que contenha as palavras 
que completem CORRETAMENTE as lacunas da se-
guinte afirmativa:

“As hérnias _____________ são hérnias_________ 
que apresentam comprometimento __________ e não 
devem ser reduzidas por meio de manobras.”

a) Diretas – Inguinais - Anatômico
b) Estranguladas – Encarceradas - Vascular
c) Habitada – Indiretas - Ósseo
d) Indiretas – Femorais - Abdominal
___________________________________________
26. Sobre as medicações utilizadas na Sequência Rá-
pida de Intubação, avalie as seguintes afirmativas e 
assinale a alternativa CORRETA:

  I - A Quetamina é um agente indutor que promove 
broncodilatação.
  II - O Midazolam possui, como efeito colateral, a su-
pressão da produção do cortisol na adrenal.
  III - Um importante efeito colateral da Succinilcolina é 
hipercalemia.

a) Somente I e II estão CORRETAS.
b) Somente II é INCORRETA.
c) I, II e III estão CORRETAS.
d) Somente I e II estão INCORRETAS.
___________________________________________
27. A primeira opção para o tratamento de primeiro 
episódio de Uretrite não complicada (sem identificação 
do agente etiológico) é:

a) Ceftriaxone 500mg intramuscular + Azitromicina 1g 
via oral, dose única.
b) Azitromicina 1g via oral, dose única.
c) Doxiciclina 100mg via oral, 2 vezes ao dia, por 7 
dias.
d) Metronidazol 400mg 3 vezes ao dia, por 7 dias.
___________________________________________

28. Sobre a Cefaleia do tipo Tensional é INCORRETO 
afirmar:

a) É a cefaleia primária mais frequente, sendo o sexo 
feminino um pouco mais acometido do que o mascu-
lino.
b) O tratamento abortivo deve ser realizado com anal-
gésico comum ou anti-inflamatório não esteroidal.
c) A dor é geralmente caracterizada como de forte in-
tensidade, latejante, unilateral.
d) O tratamento profilático pode ser iniciado com anti-
depressivo tricíclico.
___________________________________________
29. O microorganismo mais associado à Síndrome He-
molítico-urêmica em crianças é:

a) E.coli produtora de toxina Shiga
b) Yersinia enterocolítica
c) Salmonella typhi
d) Campylobacter jejunii
___________________________________________
30. Assinale a alternativa que compreenda o melhor 
tratamento inicial para Doença Hemorroidária Grau II:

a) Ligadura elástica.
b) Pomada de nifedipina a 0,3% 3 vezes ao dia.
c) Dieta rica em fibras e maior ingestão hídrica, evitar 
papel higiênico e banhos de assento.
d) Fistulectomia cirúrgica.
___________________________________________
31. A Vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis (ace-
lular) tipo adulto – dTpa, é indicada para gestantes a 
partir de qual idade gestacional?

a) 16 semanas
b) 20 semanas
c) 24 semanas
d) 27 semanas
___________________________________________
32. Em conformidade com a Lei Nº 8080/90; as ações 
e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema 
Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos 
ou privilégios de qualquer espécie.
b) integralidade de assistência, entendida como con-
junto articulado e contínuo das ações e serviços pre-
ventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos 
para cada caso, restrito à atenção primaria.
c) preservação da autonomia das pessoas na defesa 
de sua integridade física e moral.
d) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde.
___________________________________________
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33. O Conselho Nacional de Saúde - CNS, órgão cole-
giado de caráter permanente e deliberativo, integran-
te da estrutura regimental do Ministério da Saúde, é 
composto por representantes do governo, dos presta-
dores de serviço, profissionais de saúde e usuários, 
cujas decisões, consubstanciadas em resoluções, são 
homologadas pelo Ministro de Estado da Saúde; é IN-
CORRETO afirmar:

a) estabelece diretrizes a serem observadas na elabo-
ração dos planos de saúde, em função das caracterís-
ticas epidemiológicas e da organização dos serviços;
b) aprova os critérios e os valores para remuneração 
de serviços e os parâmetros de cobertura de assistên-
cia;
c) acompanha e controla a atuação do setor privado 
da área da saúde, credenciado mediante contrato ou 
convênio;
d) atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da Política Nacional de Saúde, na esfera do 
Governo Federal, excetuando-se nos aspectos econô-
micos e financeiros;
___________________________________________
34. A classificação dos casos de uma doença infec-
ciosa, de acordo com a fonte de infecção, é primordial 
para ações de enfrentamento e controle da transmis-
são. Assinale alternativa com a definição CORRETA 
do conceito de “Caso Autóctone”:

a) Primeiro caso identificado na localidade após a con-
firmação da cadeia de transmissão sustentada.
b) Caso novo a partir de contato com o Caso Índice.
c) Caso que introduz o surto no grupo e não necessa-
riamente o primeiro diagnosticado, mas com provável 
fonte de origem de surto em grupo.
d) Infecção contraída localmente, como parte de uma 
cadeia de transmissão originada de um Caso Impor-
tado.
___________________________________________
35. Sobre as Doenças de Notificação Compulsória, as-
sinale a alternativa CORRETA:

a) A Notificação Compulsória deve ser realizada so-
mente após a confirmação diagnóstica do agravo.
b) A Notificação Imediata deve ser realizada pelo pro-
fissional de saúde em até 24 horas do atendimento.
c) Acidente por animal peçonhento e Tétano acidental 
são agravos de Notificação Semanal.
d) São doenças de Notificação Imediata: Dengue, 
Hanseníase e Esquistossomose.
___________________________________________

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 desnecessida-
de, o servidor estável ficará em disponibilidade re-
munerada proporcional ao tempo de serviço público 
ininterrupto no Município de Campo Mourão, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo, e se em es-
tágio probatório, 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.
___________________________________________


