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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 terrenos 
incultos do Brasil, representavam a minoria dos espí-
ritos aventureiros, absolutamente destemidos, indife-
rentes 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 haver es-
tendido pelo mundo todo o domínio português à Amé-
rica do Sul, à África ocidental, austral e oriental, 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 recur-
sos de ordem alguma, para colonizar as suas capita-
nias, isto é, de fato entregue aos jesuítas. A população 
européia era insignificante para ocupar essas ilimita-
das expansões de terra, cuja fecundidade a tentava. 
Estando a África nas mãos de Portugal, começou en-
tão 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 escravidão é uma nódoa 
que a mãe-pátria imprimiu na sua própria face, na sua 
língua, e na única obra nacional verdadeiramente du-
radoura 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 portuguesa, mas estaria crescendo 
sadio, forte e viril como o Canadá e a Austrália”. (Tre-
cho 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 - Penínsu-
la.
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 com-
postos 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 ESPECIFICOS

21. Homem, 65 anos, fototipo III, apresenta uma placa 
eritematosa de 2cm infiltrada, de bordas mal definidas 
e superfície brilhante em região cervical. Foi submeti-
do a biópsia da lesão que evidenciou carcinoma baso-
celular morfeiforme. Qual o achado mais provável na 
histopatologia? 

a) Cordões finos de células basalóides cercados por 
estroma colagenoso esclerótico, com paliçada peri-
férica quase ausente e formação de fenda estromal; 
coloração positiva do estroma tumoral com alfa-actina 
do músculo liso.
b) Cordões finos com extremidades anguladas de pou-
cos queratinócitos basalóides, incorporados em um 
estroma clássico mucinoso / mixóide.
c) Várias coleções de cordões delicados de queratinó-
citos basalóides epidérmicos dispostos em um padrão 
reticular dentro de um estroma de células fusiformes.
d) Vários pequenos agregados de células basalóides 
na derme, com artefatos periféricos sutis de paliçada 
e retração
___________________________________________
22. Mulher, 32 anos, oriental, com antecedente fami-
liar de melanoma cutâneo, é encaminhada pelo clínico 
geral para avaliar um nevo congênito de 3cm2 em face 
posterior da perna esquerda. A dermatoscopia, apre-
senta distribuição simétrica de estruturas. Na contra 
referência ao médico da UBS, você esclarece que:

a) Trata-se de um nevo melanocítico congênito médio, 
sem risco de evoluir para melanoma, portanto, sem 
indicação de auto monitoramento ou seguimento der-
matológico. 
b) Trata-se de um nevo melanocítico congênito médio, 
de alto risco para evoluir para melanoma, com indica-
ção de exérese cirúrgica. 
c) Trata-se de um nevo melanocítico congênito médio 
e mutações na cascata de sinalização Ras-Raf estão 
presentes na maioria desses tipos de lesões, sendo 
indicado acompanhando dermatológico.
d) Trata-se de um nevo melanocítico pequeno, e deve 
ser excisado pois descendentes de africanos e japo-
neses apresentam taxas mais altas de desenvolvi-
mento de melanoma a partir de nevos melanocíticos 
congênitos. ________________________________________
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23. Certas morfologias dos vasos sanguíneos obser-
vadas durante o exame dermatoscópico são forte-
mente associadas a neoplasias específicas da pele. 
Correlacione a morfologia dos vasos representada nas 
figuras abaixo com o provável diagnóstico:

   
  

(    ) Melanoma
(    ) Acantoma de células claras
(    ) Angioma / angioqueratoma
(    ) Carcinoma espinocelular / Doença de Bowen
(    ) Carcinoma basocelular nodular

Assinale a alternativa com a ordem CORRETA da cor-
relação, de cima para baixo:
a) 3, 1, 2, 3, 4
b) 2, 5, 1, 4, 3
c) 2, 1, 5, 3, 4
d) 3, 1, 5, 2, 4___________________________________________

24. Mulher, 42, com histórico de menopausa precoce 
aos 37 anos, foi diagnosticada com alopecia de padrão 
feminino. Após 3 meses de tratamento com minoxidil 
a 5% tópico, 2x ao dia e espironolactona 100mg via 
oral ao dia, retorna para reavaliação. Relata não ter 
observado melhora. Durante o exame físico é observa-
do madarose parcial de supercílios, e áreas multifocais 
coalescentes de perda de cabelo em região frontal 
com eritema e descamação perifolicular leve a mode-
rado. Diante da história e dos achados clínicos, qual a 
melhor conduta para este caso?

a) Associar minoxidil 1mg/dia via oral.
b) Solicitar biópsia de couro cabeludo.  
c) Solicitar provas reumatológicas.  
d) Solicitar pesquisa de BAAR na linfa. 
___________________________________________
25. Mulher, 50 anos, com psoríase em placas que afe-
ta 30% da sua superfície corporal, comparece para 
consulta de acompanhamento. Como comorbidades, 
tem hipertensão arterial sistêmica bem controlada e 
diabetes mellitus tipo 2. Você a iniciou com um me-
dicamento injetável alguns meses antes, o que resul-
tou em uma melhora significativa do PASI (Psoriasis 
Área and Severity Index). No entanto, ela refere estar 
sentindo dormência e formigamento nos braços que se 
iniciaram após a última consulta e o médico neurolo-
gista fez diagnóstico de esclerose múltipla. Quais das 
seguintes drogas deve ser evitada para esta paciente? 

1 2 3

4 5

a) Secuquinumabe
b) Metotrexate
c) Adalimumabe
d) Ustequinumabe
___________________________________________
26. Homem, 42 anos, é diagnosticado com psoríase 
em placas que afeta 15% da área de superfície cor-
poral (inclusive região genital). Já fez uso de terapia 
tópica sem boa resposta e metotrexate, porém evoluiu 
com leucopenia. Dessa forma, você indica o uso de 
imunobiológico. Durante as investigações de triagem 
para iniciar o tratamento, o paciente apresentou PPD 
de 8 mm, radiografia do tórax normal, exame clínico 
dentro da normalidade. Qual a conduta mais adequa-
da diante desse achado?

a) Tratamento para tuberculose com terapia multidro-
gas durante 12 meses antes de iniciar qualquer trata-
mento com imunobiológico para psoríase.
b) Tratamento profilático com isoniazida durante 9 me-
ses, sendo que o tratamento com imunobiológico pode 
ser iniciado após 1 a 2 meses de profilaxia.
c) Como a radiografia de tórax é negativa, ele pode ser 
iniciado com medicamentos para psoríase sistêmica 
sem necessidade de profilaxia para tuberculose.
d) Ele não é um bom candidato para terapia sistêmi-
ca e deve ser gerenciado apenas com medicamentos 
tópicos.
___________________________________________
27. Nos últimos tempos, houveram novas descober-
tas a respeito dos hemangiomas da infância, incluindo 
novas informações sobre seu crescimento e possíveis 
complicações. Sobre esse assunto, considere o caso 
a seguir: uma criança de quatro meses de idade apre-
senta uma lesão vascular de cor vermelho cereja, pro-
liferativa e brilhante que abrange a região inferior da 
coluna, nádega e genitais. Qual das seguintes afirma-
ções é verdadeira em relação ao hemangioma?

a) Descoloração esbranquiçada nas primeiras sema-
nas de idade é uma indicação preocupante de iminên-
cia de ulceração.
b) Descoloração esbranquiçada nas primeiras sema-
nas de a idade é uma indicação tranquilizadora de in-
volução precoce.
c) A fase mais rápida do crescimento ocorre entre 3 e 
5 meses de idade.
d) Em contraste com a síndrome PHACE, a distribui-
ção segmentar do hemangioma nas porções inferiores 
do corpo é pouco associada a outras anomalias con-
gênitas.
___________________________________________
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28. Mulher, 29 anos, foi a praia e decidiu fazer uma 
tatuagem não permanente no dorso da mão. Evoluiu 
com pápulas eritematosas vesículas agrupadas for-
mando placas, além de intenso prurido no local da ta-
tuagem. Qual o diagnóstico e a provável substância 
causadora do quadro? 

a) dermatite de contato alérgica – monotioglicolato 
b) dermatite de contato irritativa – quaternium-15
c) dermatite de contato alérgica – para-fenilenodiami-
na
d) dermatite de contato irritativa – níquel 
________________________________________
29. Menino, 16 anos de idade, apresenta acne grau 3, 
refratária a tratamentos tópicos e antibiótico via oral. 
Você indica tratamento com isotretinoina via oral, no 
entanto, os pais ficam muito preocupados pois leram 
coisas terríveis sobre a medicação na internet, espe-
cialmente que “a medicação causa depressão”. Sobre 
esse assunto, você esclarece que:

a) Transtornos depressivos não são mais prevalen-
tes em adolescentes com acne do que naqueles sem 
acne. 
b) Embora a suscetibilidade individual a depressão du-
rante o uso de isotretinoina não pode ser descartada, 
as evidências disponíveis sugerem que pacientes com 
acne grave podem ser tratados com segurança com 
isotretinoina sem aumentar o risco de depressão.
c) Se o paciente já teve sintomas depressivos ante-
riormente, iniciar um antidepressivo antes do início do 
tratamento com a isotretinoina é altamente recomen-
dado. 
d) Os adolescentes têm uma incidência muito baixa de 
depressão e esse sintoma certamente será atribuído à 
isotretinoína se ocorrer durante a terapia
___________________________________________
30. Mulher, 43 anos, refere surgimento de manchas 
brancas, assintomáticas, que estão se espalhando 
pelo corpo há alguns meses. O exame físico revela 
despigmentação irregular da face, tronco e extremi-
dades, que realçam com a iluminação da lâmpada de 
Wood e a presença de 3 nevos halos no dorso. Sobre 
o provável diagnóstico dessa paciente, assinale a al-
ternativa verdadeira.

a) São indicativos de atividade e progressão da doen-
ça a presença de lesões tricrômicas e descoloração 
em “confete”. 
b) O uso de corticoides tópicos de alta potência é a 
melhor opção para a forma segmentar estável da do-
ença.
c) Terapias emergentes visam reduzir a ação da inter-
leucina 17 para estimular a repigmentação da lesões.
d) A presença de nevos halos não é um fator de risco 
para vitiligo. 
___________________________________________

31. Mulher, 65 anos, foi diagnosticada com pênfigo 
vulgar e iniciou tratamento com prednisona em dose 
imunossupressora há 4 semanas. Em investigação de 
seus antecedentes pessoais, apresenta osteopenia 
na densitometria óssea. No seu histórico vacinal, não 
consta vacinação para influenza e herpes zoster. Qual 
a melhor conduta para esta paciente?

a) A paciente não pode receber nenhuma vacina neste 
momento; está indicado repetir a densitometria óssea 
após 6 meses de terapia com glicocorticoide sistêmi-
co.
b) A paciente pode receber vacina para influenza, mas 
não deve receber a vacina para herpes zoster; deve 
ser iniciado terapia com alendronato semanalmente.
c) A paciente pode receber as vacinas tanto para in-
fluenza quanto para herpes zoster; deve ser iniciado 
suplementação de cálcio e vitamina D diariamente. 
d) A paciente não pode receber nenhuma das vacinas 
neste momento; deve ser iniciado suplementação de 
cálcio e vitamina D diariamente. 
___________________________________________

32. Homem, 40 anos, fototipo V, é encaminhado pelo 
médico da UBS com erupção cutânea morbiliforme eri-
tematosa, pruriginosa, acometendo face e tronco supe-
rior, com início há 2 dias, precedida de febre e mialgia. 
Há dois meses, ele começou a tomar carbamazepina 
para profilaxia convulsiva para epilepsia. Nega comor-
bidades ou uso de outras medicações. O exame físico 
revela linfadenopatia cervical. No hemograma, apre-
senta discreta hemoconcetração, plaquetas dentro da 
normalidade e eosinofilia. Qual a principal hipótese 
diagnóstica? Considerando a causa mais comum de 
mortalidade associada a essa condição, quais exames 
laboratoriais devem ser monitorados de perto?

a) Dengue; contagem de plaquetas e hematócrito.
b) Síndrome DRESS; função renal.
c) Dengue; enzimas hepáticas.
d) Síndrome DRESS; enzimas hepáticas.
___________________________________________
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33. Uma mulher de 19 anos, fototipo III, é encaminha-
da a você porque deseja retirar uma “pinta” que a inco-
moda muito esteticamente desde a infância. Ao exame 
físico, a lesão consiste em uma placa hipercrômica de 
1,5 cm por 3cm, bordas regulares, com duas tonalida-
des de marrom, localizada na região interescapular. À 
dermatoscopia não apresenta sinais de malignidade. 
Qual fator tem mais probabilidade de elevar seu risco 
de desenvolver uma cicatriz hipertrófica ou quelóide?  
Se você prosseguir com a cirurgia, que medida você 
poderia tomar que reduziria o risco de hipertrofia da 
cicatriz?

a) caráter congênito da lesão; infiltração intralesional 
de triancinolona no intraoperatório 
b) fototipo III; remoção dos pontos precocemente com 
6 dias de pós-operatório
c) idade da paciente; uso de adesivos na linha sutura 
no pós operatório
d) localização da lesão; boa eversão das bordas utili-
zando ponto Donatti
___________________________________________
34. Homem, 61 anos, foi recém diagnosticado com 
hanseníase paucibacilar. Na mesma casa do paciente, 
moram sua filha de 32 anos e seu neto de 5 meses. O 
único que tem carteira vacinal documentada e atuali-
zada é o neto de 5 meses. Ambos os contactantes fo-
ram avaliados clinicamente e não apresentam lesões 
suspeitas de hanseníase. Qual a conduta mais ade-
quada em relação aos contactantes? 

a) Devido ao longo período de incubação da doença, 
os contactantes podem estar na fase latente, por isso 
devem ser acompanhados por um período de 5 anos, 
não devendo receber reforço com BCG nesse momen-
to.
b) Por serem contatos de caso de hanseníase pauci-
bacilar, não há necessidade de vacinação com BCG.  
c) Caso a filha e o neto não apresentem cicatriz da 
vacina BCG, apenas a filha deverá receber uma dose 
da vacina BCG nesse momento.
d) Caso a filha apresente apenas uma cicatriz da va-
cina BCG e o neto não apresente nenhuma cicatriz, 
ambos deverão receber uma dose de reforço nesse 
momento.
___________________________________________
35. Mulher, 35 anos, é encaminhada devido a nódulos 
dolorosos e recorrentes, que evoluem com abscessos 
múltiplos, supuração, formação de múltiplas fístulas e 
cicatrizes hipertróficas em região axilar, infra mamária 
e virilhas, com início há cerca de 1 ano. Já fez uso 
clindamicina 300mg e Rifampicina 300mg, 2x ao dia, 
durante 12 semanas, com resposta pobre.  É taba-
gista, iniciou lítio devido a transtorno bipolar há cerca 
de 2 anos e usa anticoncepcional via oral há 10 anos. 
Sobre a hidradenite supurativa do caso em questão 
e as recentes recomendações do Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas para esta doença, assinale a 
resposta CORRETA:

a) A paciente se encontra no estágio II de Hurley e a 
isotretinoina via oral na dose de 1mg/kg/dia está indi-
cada.   
b) A paciente se encontra no estágio III de Hurley e 
devido a refratariedade aos antibióticos administradas 
está indicado o uso do Adalimumabe subcutâneo. 
c) Está indicado suspender o anticoncepcional via oral 
e o lítio, e iniciar tetraciclina na dose de 300mg/dia. 
d) O tabagismo é fator protetor na hidradenite supu-
rativa. 
___________________________________________
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 Cam-
po 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.
___________________________________________


